
 

  
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  1 /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 
 
 

1/2011. (01. 19.) KT határozat  
Bálint László által indított kártérítési per tárgyában  

(1. sz. előterjesztés) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri  
• a Polgármestert, hogy a Bálint László (1154. Budapest, Népfelkelő utca 94. 3/16.) 

felperes által indított kártérítési perében mindösszesen 539.752.- Ft-ot fizessen 
meg felperes jogi képviselője útján (tőke és késedelmi kamat ügyvédi letéti 
számlára, ügyvédi munkadíj ügyvédi folyószámlára); 

• az összeg a 2011. évi költségvetésbe történő beépíttetéséről gondoskodjon;  
• felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki a késlekedés okát, és erről tájékoztassa  

Képviselő-testületet; 
• felkéri a Jegyzőt, hogy készítsen eljárási rendet az úthibák okozta ügyek 

kivizsgálására. 
Fentiek alapján felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy peren kívüli eljárásban a fenti 
határozatnak megfelelően járjon el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. . 
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
Fót, 2011. 01. 2o.   



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  2/2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 

2/2011. (01. 19.) KT határozat  
az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat komplex vizsgálata tárgyában  

(13. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat komplex fenntartói 
vizsgálatát rendeli el;  

2. felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságot az 1. pontban meghatározott 
fenntartói vizsgálat lefolytatására;  

3. felkéri a Pénzügyi, Fejlesztési Bizottságot, az 1. pontban meghatározott fenntartói 
vizsgálat pénzügyi oldalának lefolytatására; 

4. felkéri a 2. és 3. pontokban megjelölt bizottságokat, hogy vizsgálati jelentéseiket 
terjesszék be a Képviselő-testület 2011. márciusi rendes ülésére; 

5. felkéri  az ESZEPSZ  vezetőségét, hogy a bizottság munkáját a vizsgálat időtartama 
alatt segítse, a szükséges dokumentumokat haladéktalanul bocsássa a vizsgálatot 
végzők rendelkezésére, azok kérésének megfelelően. A vezetéstől maximális 
együttműködést kér. A vizsgálat lassítása, vagy akadályozása fegyelmi 
felelősségrevonást von maga után.  

Határidő: 2011. márciusi rendes ülés 
Felelős: JÜSZB, PFB  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
Fót, 2011. 01. 2o.   



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 3  /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 
 
 

3/2011. (01. 19.) KT határozat  
a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft, továbbá a Metódus Kft által teljesített szolgáltatások 

pénzügyi teljesítésének jóváhagyása tárgyában 
(7. sz. előterjesztés) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a végrehajtóval 
vegye fel a kapcsolatot és a pénztartozás kiegyenlítése érdekében folytasson tárgyalást. 
 
Határidő: 2011. 01. 31.  
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 4  /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 
 
 

4/2011. (01. 19.) KT határozat  
a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft, továbbá a Metódus Kft által teljesített szolgáltatások 

pénzügyi teljesítésének jóváhagyása tárgyában  
(7. sz. előterjesztés) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1.  jogosnak ismeri el a Metódus Kft 2.175.000.- Ft összegű pályázatírói munkadíj iránti 

követelését, amely a KMOP-2009.5.2.1/B jelű, integrált városfejlesztési pályázat 
megírása miatt illeti meg.  

2. elfogadja a Metódus Kft azon nyilatkozatát, amely szerint lemond az 1. pontban 
meghatározott összeg után járó késedelmi kamatigényéről; 

3.  felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pénztartozást legkésőbb 
2011. január 31-ig teljesítse, és azt szerepeltesse a 2011. évi költségvetésben; 

4.  felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, hogy a Metodus Kft-vel kötött szerződés 
megkötésekor a szerződés aláírója kellő körültekintéssel, az önkormányzat 
érdekeinek megfelelően járt-e el. 

Határidő: 2011. 01. 31.  
Felelős: Polgármester, Jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 5  /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

 
5/2011. (01. 19.) KT határozat  

a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft, továbbá a Metódus Kft által teljesített szolgáltatások 
pénzügyi teljesítésének jóváhagyása tárgyában  

(7. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, hogy milyen 
mulasztás okán, kinek a felelősségéből adódóan került elutasításra a pályázat.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző  
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 6  /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

6/2011. (01. 19.) KT határozat  
a KKK Csomópont 2010. pályázaton való részvétel tárgyában  

(172/a sz. előterjesztés) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fótliget Ingatlanfejlesztő 

Kft-t, hogy a KKK csomópont 2010. pályázaton való indulás érdekében az 
önkormányzat által nevesített letéti számlára 5o millió Ft-ot legkésőbb 2011. 
január 30-án utaljon át, és felkéri a Polgármestert, hogy e tárgyban Fótligettel a 
támogatási szerződést legkésőbb 2011. január 3o-ig kösse meg.  
A támogatási szerződésben biztosított összeg tartalmazza: munkadíjat, járulékos 
költségeit, valamint a projekt-menedzser költségeit.  
Az Önkormányzat ezt a határozatát a Fótliget Kft 9 éve fennálló kötelezettsége 
teljesítésének érdekében hozta; 

2.  dönt arról, hogy amennyiben az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírásra 
kerül, úgy indulni kíván a KKK Csomópont-2010. pályázaton, amelynek keretében 
a 2102. sz. út 8+975 szelvényében lévő Fótligeti csomópont átépítését és a 
hozzá kapcsolódó egyéb munkálatokat kívánja megvalósítani; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat, illetve a 
szükséges intézkedéseket tegye meg; 

4.  felkéri a Polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatosan az Önkormányzatot  
     terhelő költségeket építtesse be a 2011. évi költségvetési rendeletbe.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  7 /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 

7/2011. (01. 19.) KT határozat  
Budapest-Veresegyház-Vác Vasútvonal elővárosi fejlesztése tárgyában  

(25. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. nem támogatja aluljáró építését a Kossuth Lajos utca Keleti Márton utcai vasúti 
átjáróban, helyette felkéri a tervezőt, hogy keressen szintbeli megoldást a 
kereszteződés átépítésére; 

2. felkéri tervezőt, hogy a Kemény Gusztáv utca végében - kb. 50 éve illegálisan a 
vasúti töltésen közlekedők biztonsága érdekében - gyalogos átjárót tervezzen; 

3. felkéri a tervezőt, hogy a Fót Tó Fürdő megállóhely megközelítése érdekében a 
Hársfa utcát a Tó Fürdő és Csomádi út közötti szakaszon is aszfalt burkolatot 
tervezzen; 

4. felkéri a tervezőt, hogy a kisajátításra kerülő Mozdony Büfé telkén is létesítsen 
parkoló helyeket; 

5. felkéri a tervezőt, hogy a Fótliget és Alagi major megálló között biztosítsa a minél 
rövidebb és gyorsabb megközelítési lehetőséget; 

6. feléri a NIF Zrt-t, hogy támogassa Fót Vasútállomás bontásra szánt épületének a 
Magyar Állam tulajdonából térítés-mentesen önkormányzati tulajdonba történő 
átadását.  

7. Felkéri a Polgármestert, hogy a Viteco-Fömterv által készített „Engedélyezési 
tervek” részeként megküldött tervezői kérelmeket,  

- az út és vasút építési hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges kezelői 
hozzájárulási nyilatkozatok, 

- az átépítésre kerülő közvilágítás üzemeltetési költségeinek vállalására 
vonatkozó nyilatkozatok, 

- a kezelői lehatárolási tervlapon történő hozzájáruló nyilatkozat, 
- az út és vasút építéshatósági engedélyezési eljárásához szükséges 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok,  
- melyeknek önkormányzati kiadását kérik - csak a jelen határozat 1-6. 
pontjaiban foglalt egyezség után írja alá, és erről a tényről a tervezőt 
haladéktalanul értesíteni szükséges. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  8 /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

 
8/2011. (01. 19.) KT határozat  

A Településszolgáltató Kht „va” zárómérlegének lezárásával kapcsolatos teendők tárgyában  
(26. sz. előterjesztés) 

 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
• a Fóti Közszolgáltató Kft részére nyújtott tagi kölcsön – 17.191,625 eFt – 

kifizetéséhez a forrást a 2011. évi költségvetés KT dologi sorára tervezze be.  
• felhatalmazza Pozderka Gábor alpolgármestert, hogy – a 17.191,625 eFt összeg 

Településszolgáltató Kht „va” záró beszámolójába történő beépítését követően – a 
Településszolgáltató Kht „va” könyvvizsgálója által ellenjegyzett és záradékkal 
ellátott zárómérlegét aláírja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester  

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  Z9 /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli  üléséről 

 
 

Z9/2011. (01. 19.) KT határozat  
Padányi József volt köztisztviselő kártérítés iránt indított munkaügyi perében  

(12. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem javasolja Padányi József volt 
köztisztviselő részére az általa kért kártérítési összeg kifizetését.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 

 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 

jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  Z10 /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i, rendkívüli  üléséről 

 
 

Z10/2011. (01. 19.) KT határozat  
Vargáné dr Lenkó Erzsébet jegyző elleni fegyelmi indítása tárgyában 

(14. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Az előterjesztésben foglaltak alapján úgy látja, hogy az előterjesztés 1-11. 
pontjában részletesen felsoroltak szerint alapos gyanú merült fel, hogy Vargáné dr. 
Lenkó Erzsébet jegyző a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen 
megszegte, ezért a fegyelmi eljárást megindítja. 
2. A Ktv. 51. §-a (5) bekezdése értelmében a fegyelmi vizsgálat lefolytatására 
vizsgálóbiztost jelöl ki. 
3. A vizsgálóbiztos személyére vonatkozóan megvizsgálja és nyilatkoztatja a vezető 
beosztású köztisztviselőket, hogy személyükben nem áll-e fent a Ktv. 53. § (3) 
bekezdés b) és d) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  Z11 /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

Z11/2011. (01. 19.) KT határozat  
Vargáné dr Lenkó Erzsébet jegyző elleni fegyelmi indítása tárgyában 

(14. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. A vizsgálóbiztosi kijelöléssel kapcsolatban tett vezető beosztású köztisztviselők 
nyilatkozata alapján a Ktv. 51. §-ának (5) bekezdése szerint Grigalek László 
képviselőt jelöli ki. 
2. Felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a kijelölésétől számított 15 napon belül köteles a 
vizsgálatot lefolytatni és ennek keretében a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan 
gyanúsított jegyzőt meghallgatni. 
3. Tájékoztatja a kijelölt vizsgálóbiztost, hogy a fegyelmi vizsgálat időtartamát - 
indokolt esetben - egy alkalommal, legfeljebb 15 nappal lehet meghosszabbítani. 
A vizsgálat időtartamának meghosszabbítására csak a Képviselő-testület jogosult, 
ennek érdekében felhívja a vizsgálóbiztost, hogy amennyiben ez szükségessé válna, 
úgy az erre irányuló indítványát időben terjessze elő, hogy a rendelkezésre álló 15 
napon belül a határidő meghosszabbításáról is a Képviselő-testület dönthessen. 
4.  Felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a vizsgálat lezártától számított 8 napon belül 
küldje meg az ügy összes iratát saját véleményével ellátva a képviselő-testületnek. 

Felelős: vizsgálóbiztos 
Határidő: legkésőbb 2011. február 26. 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 2o.   
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  Z12 /2011.              Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 19-i rendkívüli üléséről 

 
 

Z12/2011. (01. 19.) KT határozat  
Vargáné dr Lenkó Erzsébet jegyző elleni fegyelmi indítása tárgyában  

(14. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a munkáltatói jogok gyakorlója úgy dönt, 
 

1. hogy a Ktv 52. §-ának (1) bekezdése alapján, a vizsgálóbiztos javaslatára Vargáné 
dr. Lenkó Erzsébet - felmentési idejét töltő - jegyzőt a fegyelmi határozat kihirdetéséig 
állásából felfüggeszti, mert esetleges jelenléte a tényállás tisztázását gátolná és a 
kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytől való távoltartást indokolja. 
2. az állásából felfüggesztett jegyző illetményének 50%-át - a felfüggesztés 
megszüntetéséig - visszatartja. 
3. felkéri a polgármestert, hogy a polgármesteri hivatalt vezető aljegyző 
közreműködésével a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
 
Felelős: polgármester, aljegyző 
Határidő: azonnal 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
 Fót, 2011. 01. 2o.   

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 13/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

 
13/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 

a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 
 (34.sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 14/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

14/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
pályázatírói tevékenységek ellátása tárgyában 

(30. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a várost érintő pályázati lehetőségek hatékony kiaknázása érdekében kifejezi azon 
szándékát, hogy külső pályázatíró cég kiválasztása tárgyában hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít 

2. felkéri a Dobsa Bt-t, hogy az 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárást folytassa le, 
a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően az alábbi szempontok alapján 

- a megbízási szerződés időbeli hatálya 2011. december 31-ig terjedő 
határozott időre szóljon, 

- a megbízási szerződés tárgyi hatálya a 2011. december 31-ig kiírt 
pályázatokra terjedjen ki, 

- a megbízási díj sikerdíjon alapuljon, 
- a pályázó rendelkezzen legalább a kiírást megelőző 3 évre visszamenőleg 

megfelelő referenciaigazolásokkal 
3. a Bíráló Bizottság tagjaként a polgármester javaslata alapján 2 főt jelöl Lévai 

Sándorné, illetve Földi Pál képviselők személyében. A jegyző javaslata alapján a 
Bíráló Bizottságba kerül Dobsa Sándor és a Polgármesteri Hivatal részéről dr. 
Barkóczi Péter és Fegyveres Péter. 

4. Az eljárás lezárását követően készüljön előterjesztés a nyertes személyének a 
kiválasztására a Képviselő-testület soron következő ülésére. 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg 
6. felkéri a Polgármestert, hogy a várható költségeket terveztesse be a 2011. évi 

költségvetésbe. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 15/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

 
15/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 

pályázatírói tevékenységek ellátása tárgyában 
(30. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságot, hogy 
dolgozza ki a pályázati eljárások szempontrendszerét. 
 
Határidő: 2011. márciusi rendes ülés 
Felelős: PFB elnöke 

 
  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:16/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

16/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
a földgáz és a villamos energia közbeszerzés dokumentációjának elfogadása tárgyában 

(36.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ a Bíráló Bizottság javaslatát azzal a feltétellel fogadja el, hogy az energiavásárlás egy 

évre szóljon; 
2./ a Közbeszerzési Szabályzat 24. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének 

megnevezéséről, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntés 
jogát mind a részvételi szakasz, mind az ajánlattételi szakasz esetében a Polgármesterre 
delegálja; 

3./ kifejezi azon szándékát, hogy a földgáz energia tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás megindítását 2011. decemberéig elhalasztja; 

4./ felkéri a Polgármestert a jelenlegi ELMŰ szerződést 2011. április 30-ig hosszabbítsa 
meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester   
 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:17/2011.            

 
Tárgy: KT határozat közlése 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
17/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 

a Fót, Dózsa György út 12. (Hrsz: 1892) szám alatti Ifjúsági Ház tetőszigetelése és esővíz 
elvezető rendszerének javítása tárgyában 

(17. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete meg kívánja szüntetni a Fót, Dózsa 
György út 12-14. szám alatti Ifjúsági Ház beázási problémáját, tekintettel arra, hogy az 
épületben működik a Városi Könyvtár, a Zeneiskola és az ESZEPSZ családsegítő 
részlege is, továbbá az Ifjúsági Ház csapadékvizének a szennyvízhálózatba történő 
bekötését meg kívánja szüntetni. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot az Önkormányzat biztosítójával 
és jelentse be a káreseményt 

2.1. felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a kapcsolatot a vállalkozóval, és kérje a kár 
garanciális javítását amennyiben lehetséges; 

2.2. amennyiben az Ifjúsági Ház lapos tető felújítás kapcsán a vállalkozóval szemben 
garanciális igényeket nem lehet érvényesíteni, úgy felkéri a Polgármestert, hogy a 
felújítási munkálatokra az Önkormányzat Versenyszabályzatának megfelelően 
folytasson le pályázati eljárást, amelyben a lapos tetőre 5 éves garancia 
vonatkozzon, valamint szintén a Versenyszabályzatnak megfelelően folytasson le 
pályázati eljárást csapadékvíz szennyvízhálózatról való kikötésére és a Dózsa 
György úti csapadékvíz hálózatra való bekötésére; 

2.3.  felkéri a Polgármestert, hogy azonos műszaki tartalom mellett a legkedvezőbb 
árajánlatot adó pályázót nevezze meg nyertesként mindkét munkálatra; 

2.4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2.3 pont alapján kiválasztott nyertes pályázóval 
kössön vállalkozási szerződést. 

2.5. felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot és a Polgármestert, hogy a 2.2., 2.3. és 
2.4 pontok alapján folytassanak eljárást műszaki ellenőr kiválasztására; 

2.6. felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft-t, hogy a Városi Könyvtár fiókkönyvtára kerítésének 
törött tartóoszlopait cserélje ki, és új dróthálót szereljen fel; 

3.  felkéri a Polgármestert, hogy a teljes projekt fedezetére  Fót Város Önkormányzat 
Képviselő-testülete 5 M Ft-os keretösszeget különít el, melynek a 2011. évi költségvetésbe 
való betervezésére felkéri a Polgármestert.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, valamint a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetője 

 
  

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:18/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 
 
 

18/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
az Apponyi Franciska Óvoda dokumentumai- Helyi Nevelési Program, Házirend, 

Minőségirányítási  Program- tárgyában 
(5.sz. anyag) 

 
 

 
 Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Apponyi Franciska Óvoda 2010. 
augusztus 26-án elfogadott Helyi Nevelési Programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:19/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 
 
 

19/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
az Apponyi Franciska Óvoda dokumentumai- Helyi Nevelési Program, Házirend, 

Minőségirányítási  Program- tárgyában 
(5.sz. anyag) 

 
 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Apponyi Franciska Óvoda 2010. 
augusztus 25-én elfogadott Minőségirányítási Programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
  

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:20/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 
 
 

20/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
az Apponyi Franciska Óvoda dokumentumai- Helyi Nevelési Program, Házirend, 

Minőségirányítási  Program- tárgyában 
(5.sz. anyag) 

 
 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Apponyi Franciska Óvoda 2010. 
augusztus 31-én elfogadott Házirendjét. 
  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 21/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

21/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
kiemelt városi rendezvények tárgyában  

(15.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évi Állami ünnepek rendjét az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 

Állami ünnep  Rendezésért felel ős 
intézmény,  szervezet 

Költségvetési igény  

Március 15. 
 
Helyi kitűntetések 
adományozása 

FKKK, 
Népművészet 
Szakközépiskola 
Polgármesteri Hivatal 

 180.000,-Ft  
 

  700 000,-Ft 

Augusztus 20.  FKKK   150.000,-Ft 
 
 

Október 23. FKKK 
Fóti Ökumenikus Általános 
Iskola és Gimnázium 

  180 000,- Ft 
 

Összesen:     1.210.000,-Ft 
 
Felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe az összeget 
építtesse be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:22/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
K I V O N A T 

A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 
 
 

22/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
kiemelt városi rendezvények tárgyában  

(15.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kiemelt városi rendezvények, 
évfordulók lebonyolítására az alábbi kulturális rendezvények városi hagyományait, kiemelt kulturális 
értékeit, jubileumi évfordulókat, illetve a lakosság széles körét érintő események. A rendezvényekhez 
szükséges anyagi forrásokat az esetleges önkormányzati támogatáson felül pályázati úton és 
szponzori támogatásból próbálják előteremteni a szervezők. 
(FKKK: a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ rövidítése) 
 

Kiemelt városi 
rendezvény, évforduló 

Ideje  Rendezésért felel ős 
intézmény, szervezet 

Költségvetési igény  

Költészet Napja április 11. Garay J. Ált. Iskola 120.000,-Ft 
 

Tavaszi hadjárat április 12.  Polgármesteri Hivatal   50.000,-Ft 
Városi Gyermeknap május 28. FKKK,             150.000,-Ft 

     
Közalkalmazottak Napja május 31. Polgármesteri Hivatal 300.000,-Ft 
Városi trianoni 
megemlékezés 

június 4. FKKK 150.000,-Ft 

Köztisztviselők Napja július 1. Polgármesteri Hivatal   70.000,-Ft 
 

Regionális vers-és 
prózamondó verseny 

Október-november Németh K. Ált. Iskola. 160.000,-Ft 

Mindenki Karácsonya december 17-18. Népművészeti 
Szakközépiskola 

300.000,-Ft 

Fóti Károlyiak Emlékév jubileumi év Polgármesteri Hivatal 
FKKK 

200.000,-Ft 

20 éves az 
Önkormányzati 
Zeneiskola 

jubileumi év Önkormányzati 
Zeneiskola 

160.000,-Ft 

Egyéb kulturális, 
turisztikai célra  

 Polgármesteri Hivatal 180.000,-Ft 

Összesen    1.840.000,- Ft 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:23/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

23/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
civil szervezetek, egyházak által bonyolított rendezvények tárgyában 

(15.sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2011. évi egyházi és civilek 
által támogatott rendezvényekre az alábbi kereteket fogadja el: 
 
 

XII. Fóti Főzőverseny és 
Fóti – Futi 

300.000,-Ft 
50.000,-Ft 

20 éves a FÖKE  200.000,-Ft 
Egyházi rendezvények 500.000,-Ft 
Fóti Szüret 1.800.000,-Ft 
Összesen:  2.850.000,-Ft 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:24/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

24/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési beruházása kapcsán felkérendő 

igazságügyi szakértő megbízása tárgyában 
 (35.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Garay János Általános Iskola 
akadálymentesítésével kapcsolatos kivitelezői vitás problémák, továbbá az ügy jogi 
helyzetének könnyebb megoldása érdekében előzetes bizonyítási eljárást kíván 
lefolytatni; 

2. felkéri a Dr Újvári Tamás Dunakeszi Közjegyző Iroda által kijelölt Nagy Sándor 
igazságügyi szakértőt a szakértői eljárás lefolytatására, 

3. felkéri a Polgármestert, hogy legkésőbb 2011. január 31-ig kössön megbízási 
szerződést a 2. pontban meghatározott szakértői feladatok ellátására; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a szakértő megbízási díját (bruttó 378.000.-Ft), továbbá 
a közjegyző eljárási díját (bruttó 35.000 Ft-os keretösszegben) terveztesse be a 
2011. évi költségvetésbe. 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a közjegyző által bekért árajánlat alapján a szakértői 
díjat a közjegyzőnél helyezze letétbe. 

 

Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:25/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

25/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

tárgyában 
(4.sz. anyag) 

 
 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulásának 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:26/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

 26/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
médiapályázatok (újság, honlap) elbírálása tárgyában 

 (6.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzata a média pályázati kiírásra beérkezett pályázati anyagokat 
érvényesnek, de eredménytelennek minősíti, ezért úgy dönt, hogy a nyomtatott újságra 
vonatkozó médiapályázat újra kerüljön kiírásra, amelynek tartalma az Emberi Erőforrás 
Bizottsággal kerüljön egyeztetésre. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, EEB elnöke 
 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  27/2011.              Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes üléséről 

 
 
 

  
27/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  

a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában  
(16.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester illetményének és 
költségtérítésének megállapítása tárgyában hozott 86/2010. (X. 14.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné 
Fót, 2011. január 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  28/2011.              Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes üléséről 

 
 
  

28/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában  

(16.sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. Cselőtei Erzsébet polgármester illetményét 2010. október 3-i hatállyal, 13-as 

szorzószám alkalmazásával havi bruttó 502.500 Ft-ban, azaz Ötszázkettőezer-ötszáz 
forintban állapítja meg. 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés soron következő módosításába a 
különbözetet építtesse be, illetve a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos 
teendőket végezze el. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné 
Fót, 2011. január 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  29/2011.              Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes üléséről 

 
 
 

29/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában  

(16.sz. anyag) 
 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Cselőtei Erzsébet polgármester költségátalányát 2010. október 3-i hatállyal, 
illetménye 25 %-ában havi bruttó 125.625 Ft-ban, azaz Egyszázhuszonötezer-
hatszázhuszonöt forintban állapítja meg 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés soron következő módosításába a fenti 
összeget építtesse be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné 
Fót, 2011. január 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 30/2011.              Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes üléséről 

 
 
 

30/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában  

(16.sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alpolgármesterek tiszteletdíjának és 
költségtérítésének megállapítása tárgyában hozott 87/2010. (X. 14.) számú határozatát 
visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 

 
 

  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné 
Fót, 2011. január 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  31/2011.              Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes üléséről 

 
 
 

31/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában  

(16.sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Bartos Sándor és Pozderka Gábor alpolgármesterek tiszteletdíját 2010 október 15-i 
hatállyal, 4,5-ös szorzószám alkalmazásával havi bruttó 173.925 Ft-ban, azaz 
Egyszázhetvenháromezer-kilencszázhuszonöt forintban állapítja meg 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés soron következő módosításába a fenti 
összeget építtesse be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 

 
  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné 
Fót, 2011. január 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  32/2011.              Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes üléséről 

 
 
 

32/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
a Pest Megyei Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevétele tárgyában  

(16.sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. Bartos Sándor és Pozderka Gábor alpolgármester költségátalányát 2010 október 14-i 
hatállyal, tiszteletdíjuk 15 %-ában havi bruttó 26.089 Ft-ban, azaz Huszonhatezer-
nyolcvankilenc forintban állapítja meg 

2. felkéri a jegyzőt, hogy a 2010. évi költségvetés soron következő módosításába a fenti 
összeget építtesse be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: jegyző 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné 
Fót, 2011. január 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 33/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

33/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
az önkormányzati szabad pénzeszköz betétben való elhelyezése tárgyában 

(8.sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a szabad 
pénzforrásai betétként történő elhelyezéséről – az Állami hozzájárulás kivételével - döntsön. 
 
Határidő: folyamatosan 
Felelős: polgármester 

 
  

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 34/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
34/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 

az állatok tartásának helyi szabályairól szóló rendelet előkészítése tárgyában 
(10. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. Felkéri a jegyzőt, hogy:  

a. „Az állatok tartásának helyi szabályairól” szóló új rendelet elfogadásához 
folytassa le a szükséges jogalkotási eljárást; 

b. Szervezzen lakossági fórumot annak érdekében, hogy a településen élők 
valamint a fenti témában érintett helyi civil szervezetek a rendelettervezettel 
kapcsolatos véleményeiket, észrevételeiket a fórum megtartásától számított 
legkésőbb 15 napon belül megtehessék.  

2. Felhatalmazza az Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságot, valamint a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottságot, hogy véleményezze a lakossági fórum elé kerülő anyagok 
tartalmát; 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy:  
a. készítesse el a rendelet-tervezetet az Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 

számára, annak érdekében, hogy a módosító javaslatokat megismerhesse és 
a rendelet tervezetbe történő beépítésre javaslatot tegyen; 

b. a bizottsági tárgyalást követően, keresse meg a jogalkotási eljárásban érintett 
közigazgatási szerveket, hogy a rendelettervezettel kapcsolatos 
véleményüket 30 napon belül megtehessék; 

c. az előző pontban lefolytatott véleményezési eljárást követően, a végleges 
rendelettervezetről készítsen előterjesztést a Képviselő-testület 
munkatervében meghatározott soron következő ülésére. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: jegyző, JÜSZB, PFB 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 35/2011.            

 
Tárgy: KT határozat közlése 

 
K I V O N A T 

A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 
 
 

 35/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
Fót város Településszerkezeti Terve és Szabályozási Terve korszerűsítése tárgyában 

 (19.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1. szükségesnek tartja a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv korszerűsítését; 
2. a fenti tervezési munka megkezdésének előfeltételeként újraelemzi a városfejlesztéssel 

kapcsolatosan az elmúlt években készült szakmai anyagokat és azokban felvetett 
problémákban egyértelmű, és konkrét döntéseket kíván hozni, fel kívánja dolgozni a 
beérkezett lakossági és intézményi javaslatokat és kérelmeket, illetve biztosítani kívánja 
a további javaslatok befogadását.  

3. a fenti munkák elvégzését szolgáló fórum működési rendjére a Polgármesterrel és az 
Alpolgármesterekkel egyeztetve a városi főépítész tesz javaslatot, amelyet a soron 
következő rendes ülésre terjeszt elő. felkéri a Főépítész urat, hogy ismertesse a 
problémákat és tegyen javaslatot a megoldásokra. 

4. felkéri a Polgármestert a szükséges egyeztetések lebonyolítására (KT-tagok, civil 
szervezetek, lakosság munkacsoport létrehozására) 

 
Határidő : 2011. februári rendes ülés 
Felelős: Főépítész 
 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:36/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

36/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2011. évre szóló 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása tárgyában  
(3.sz. anyag) 

 
1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a köztisztviselők jogállásáról szóló 

1992. évi XXIII. törvény 34. § (3)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a  
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények 
alapját képező célokat az alábbiak szerint határozza meg: 

Átfogó célok 

a.) A képviselő-testület és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség 
és hatékonyság biztosítása; a lehető legkomplexebb és szakmailag legmagasabb 
színvonalú döntéshozatal garantálása. 

b.) A képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, 
maradéktalan végrehajtása. 

c.) A képviselő-testület 2011.évi munkatervében foglalt képviselő-testületi ülések 
előkészítése. 

d.) A hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata 
e.) AZ Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítése a likviditás biztosítása, a 

fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása.  
f.) Az intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményi koordináció. 
g.) A társadalmi és civil kapcsolatos erősítése. 
h.) A 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása 

érdekében a pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, azokon az Önkormányzat 
részvételének lehetőség szerinti növelése és ezáltal a pénzügyi források bővítése. 

i.) A hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás 
struktúrájának további finomítása, a kötelező feladatok ellátásának még 
hatékonyabbá tétele érdekében.  

j.) Az ügyintézési határidő fokozott betartása, ügyfelek eredményesebb tájékoztatása és 
felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy 
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma,. 

k.) Folyamatos belső közigazgatási ellenőrzés biztosítása. 
l.) Szervezeti egységek közötti kommunikáció javítása. 
m.) A köztisztviselők szakmai felkészítésének, továbbképzésük feltételeinek biztosítása. 

Ágazati célok 

    Pénzügyi gazdálkodás, költségvetés 
a.) Az önkormányzat költségvetésének tervezése, módosítása és a félévi valamint az éves 

beszámolók előkészítése a jogszabályi előírásoknak megfelelően. 
b.) Az intézmények költségvetésének, a költségvetés teljesítésének elemzése, az 

intézményi számviteli feladatok végrehajtásának szakmai segítése 



 

c.) Az önkormányzat gazdálkodás szervezeti struktúrájának, működési rendszerének 
továbbfejlesztése, keresve a lehetőséget a költségtakarékosabb, koncentráltabb 
feladatellátásra 

Az önkormányzat testületének és bizottságainak működése 
a.) A képviselő-testület és bizottságok munkájának összehangolása 
b.) A Szervezeti és Működési Szabályzat szükségszerű felülvizsgálata, aktualizálása 
c.) Az előterjesztések törvényes, pontos és színvonalas előkészítése, a rendeletek, 

határozatok készítésére vonatkozó tartalmi követelmények betartása mellett az 
időszerűség biztosítása, 

d.) A testületi és bizottsági határozatok végrehajtásának folyamatos figyelemmel 
kisérése 

e.) A társadalmi és civil kapcsolatok szervezése, koordinálása. 

Szociálpolitika, egészségügy, gyermekvédelem: 
a.) A szociális és gyermekvédelmi intézmények munkájának bizottsági és testületi 

értékelésének előkészítése, 
b.) A szociális szolgáltatások fejlesztése 
c.) az intézményi térítési díjak megállapításához szükséges fenntartói döntések 

előkészítése, közreműködés a személyi térítési díjak megállapításában 
d.) Feladatellátást segítő szakmai pályázatok előkészítése, benyújtása, lebonyolítása, 

elszámolása 
e.) Közreműködés az egészségügyi ellátórendszer működőképességének 

megőrzésében, struktúrájának a lakossági szükségletekhez való igazításában. 
f.) A pályázati kiírások függvényében a feladatellátást segítő szakmai pályázatok 

előkészítése, benyújtása, az elnyert támogatások előírásoknak megfelelő 
felhasználását követően a támogatások határidőn belüli elszámolása. 

g.) A szociális igazgatási jogszabályok változásainak komplex kezelése, azok 
összefüggéseinek  megjelenítése a gyakorlat során,        

Oktatás, ifjúság, sport: 
a.) A feladatellátást segítő szakmai, támogatási pályázatok előkészítése, benyújtása 
b.) Oktatási célú fejlesztések, beruházások szakmai feladatainak segítése 
c.) Együttműködés a civil szervezetekkel és egyesületekkel az ifjúsági feladatok 

ellátásának érdekében 
d.) Együttműködés a civil szervezetekkel és sportegyesületekkel a testnevelési és 

sportszervezési tevékenységek ellátása érdekében 
e.) Fiatalok kulturált, egészséges szabadidejének eltöltéséhez szükséges feltételek 

megteremtésében és működtetésében való részvétel. 

Nemzetközi kapcsolatok, idegenforgalom: 
a.) A fennálló nemzetközi kapcsolatok szinten tartása, erősítése 
a.)  A turisztikai feladatok ellátása során a feladatellátást segítő szakmai pályázatok 

előkészítése, lebonyolítása 
 

Területfejlesztés, környezetvédelem: 
a.) Együttműködés és kapcsolattartás a megye településeivel, Dunakeszi kistérség 

többcélú társulásával.  
b.) Nemzeti és uniós források elnyerésére pályázatok előkészítése, benyújtása és 

menedzselése, támogatások lehívása 
c.) Az önkormányzati beruházások, felújítások előkészítése, végrehajtásuk 

szakszerűségének biztosítása 
d.) Településfejlesztési, környezetvédelmi és idegenforgalmi pályázatok gondozása 
e.) Tervszerű ellenőrzési rendszer keretén belül a város közterületi rendjének, 

tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának folyamatos biztosítása, a  zöld  



 

területek  megóvása,  az    engedélyhez  kötött tevékenységek  fokozott  ellenőrzése  
(közterület  használat,  bérleti   szerződések, burkolatbontások.)                                                          

Informatika: 
a.) Választások, esetleges népszavazás informatikai lebonyolítása, informatikai 

szolgáltatás, adatszolgáltatási feladatok biztosítása, 
b.) Az Önkormányzat honlapjának fejlesztésében, működtetésében, karbantartásában 

való közreműködés. 
c.) A hivatal elektronikus adatbázisainak fejlesztése, bővítése. 
d.) Az önkormányzat közzétételi kötelezettségének mind szélesebb körben – 

elektronikusan – való megjelenítése. 

2.)    Fót Város Önkormányzat Képviselő- testülete  
 
� felkéri a Jegyzőt, hogy a 1. pontban megfogalmazott célok figyelembe vételével a  
   Hivatal köztisztviselőinek személyre szóló teljesítménykövetelményeit állapítsa  
   meg. 
   Határidő: - 2011. március 15. egyéni teljesítménykövetelmények  meghatározása       

         -2011.december 31. egyéni teljesítménykövetelmények értékelése.                               
                  Felelős:   polgármester, jegyző 
 

� Felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a 2012. januárjában számoljon be a  
   határozatban rögzített célok megvalósulásáról. 
 

Határidő: 2012. január 
Felelős:   polgármester, jegyző 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:37/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

 37/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
az önkormányzat közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló 

jelentés tárgyában 
 (24.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. tudomásul veszi a közművelődési szakértő által elkészített Fót Város Önkormányzata 

közművelődési feladatellátásának szakfelügyeleti célvizsgálatáról szóló jelentését, 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a Jelentés 13. oldalán szereplő javaslatok végrehajtásának 

ütemezéséről készítessen előterjesztést a testület márciusi ülésére. 
 
Határidő: március 
Felelős: polgármester 
 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:38/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

38/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
a Vörösmarty u. 14/2. sz. – volt „Csollák-ház” – ingatlan pincéjénak megszüntetése 

tárgyában  
(22. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. A 2011. január 10-én kelt árajánlat alapján megrendeli a Fóti Közszolgáltató Kft-től a 
Vörösmarty u. 14/2. sz. alatti (1296 hrsz) ingatlanon – volt Csollák-ház – lévő pince 
megszüntetését és a fák kivágását 430 eFt + ÁFA összegért. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy az összeget a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be. 
3. felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft-t, hogy a munkálatok végzésére vonatkozóan 

részletes költségvetést nyújtson be a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság felé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 39/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

39/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
 a Tesco bevásárlóközpont és Fót közötti külterületi útszakasz közvilágítása tárgyában 

 (11. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. jelenleg nem kívánja tulajdonába átvenni a Dunakeszi TESCO bevásárlóközpont és 
Fót belterület határa között, a Keleti Márton u. folytatásában kiépített közvilágítási 
hálózatot. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a TESCO igazgatójával kezdjen tárgyalásokat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 40/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 

40/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
a Bamol Bt. Fót, Németh K. u. 62. sz. alatti cég gépjármű elhelyezési engedély kérelme 

tárgyában  
(23.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Bamol Bt. 2151 Fót, Németh K. u. 34. sz. 
alatti cég részére engedélyezi a Fót, Béke u. 34. sz. alatt megnyitandó kereskedelmi 
egységhez (háztartási bolt) szükséges 1 db személygépkocsi parkoló kialakítását a Béke 
utcában, az ingatlan előtti közterületen az alábbi feltételekkel: 
 

� Elhelyezés: a Béke utcával párhuzamosan 
� Méret: 5 m x 2,5 m x 1 db + a beálláshoz szükséges terület 
� Kialakítás: min. 10 cm vastag kavicságy, 5 cm vastag C6-KK minőségű beton aljzat, 

viacolor burkolat  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:41/2011.            

Tárgy: KT határozat közlése 
K I V O N A T 

A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 
 

 41/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
a nyugati iparterület kitakarítása és ügyének kivizsgálása tárgyában  

(32. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1) felkéri a Polgármestert, hogy a Fót 2027/1-2 hrsz-ú területek megtisztítására kérjen be 
indikatív árajánlatokat; 

2) dönt arról, hogy amennyiben az indikatív árajánlatok alapján az 1. pontban 
meghatározott területek hulladékmentesítésének költségei 
a) nem haladják meg a közbeszerzési értékhatárt, úgy felkéri a Polgármestert, hogy a 

versenyszabályzatnak megfelelően folytattassa le a pályázati eljárást. A legjobb 
árajánlatot tevő pályázó kiválasztására felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottságot. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyertes pályázóval a vállalkozási 
szerződést kösse meg; 

b) ha meghaladják a közbeszerzési értékhatárt, úgy felkéri a Dobsa Bt.-t a 
közbeszerzési eljárás lefolytatására. A Bíráló Bizottság tagjainak javasoljon a 
Polgármester két fő képviselőt, a Jegyző  3 főt a Közbeszerzési Szabályzat előírása 
szerint. 

3) felkéri a Polgármestert a rendőrségi nyilatkozat beszerzésére, miszerint a 
területrendezési munkálatok már nem zavarják az eljárás lefolytatását.; 

4) felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot annak vizsgálatára, hogy a Fóti 
Közszolgáltató Kft. által kibocsátott 13.650 eFt + ÁFA összegről szóló számla arányban 
áll-e az elvégzett munkálatokkal, illetve a visszterhes szerződések miatt az eljárás 
közbeszerzés köteles volt-e; 

5) felkéri a Polgármestert, hogy a töltőföldre vonatkozó árajánlatokat szerezze be; 
6) felkéri a Jegyzőt és a Fóti Közszolgáltató Kft vezetőjét, hogy a területrendezési állapot 

megőrzésére dolgozzon ki megoldási javaslatot 
7) felkéri a Polgármestert, hogy az előközművesítés és a tulajdonosokkal történő 

egyeztetés után tegyen javaslatot az értékesítésre 
8) felkéri a Polgármestert, hogy a területileg illetékes közjegyző irodán keresztül kérjen be 

előzetes bizonyítási eljárást, különös tekintettel a környezetvédelemre és az el nem 
végzett területrendezési munkálatokra, ill. állapotfelmérésre. 

Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 



 

Szám:42/2011.            
Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, nyílt üléséről 

 
 
 
 

42/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
a nyugati iparterület kitakarítása és ügyének kivizsgálása tárgyában  

(32. sz. anyag) 
 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a 
kapcsolatot a 2023 hrsz. terület tulajdonosával, a két terület rendezése érdekében. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/43/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, zárt üléséről 

 
 
 

Z/43/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat  
médiapályázatok (újság, honlap) elbírálása tárgyában 

 (6.sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a médiapályázat honlap 
szerkesztésére vonatkozó része érvényes, mivel csak egy pályázat érkezett. A pályázóval az 
ár vonatkozásában további tárgyalást kezdeményez, és a végső döntést a februári rendes 
testületi ülésre halasztja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

  
 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/44/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, zárt üléséről 

  
 
 

Z/44/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
a gyermekjóléti ellátás más településen történő igénybevétele tárgyában  

(18. sz. anyag) 
 

. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. hozzájárul, Bíró Anikó (lakcíme: 2151 Fót, Kalász u. 6.) kiskorú gyermekeinek 
(Markovics Dániel Máté született: Budapest, 2000. 11. 25 és Markovics Tamás 
Benjamin, született: Budapest, 2003. 01.08.) más településen való gyermekjóléti 
ellátáshoz; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy kössön Együttműködési Megállapodást a Veresegyház 
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központtal a kiskorú gyermekek gyermekjóléti 
alapellátása érdekében 

3. felkéri a Polgármestert, hogy Bíró Anikó gyermekeinek gyermekjóléti alapellátása 
megtérítésére 2011. évi költségvetésében tervezzen be bruttó 90.000,-Ft-ot; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az együttműködési megállapodást 6 hónapra kösse 
meg; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a szerződés lejártát megelőzően vizsgálja felül az ellátás 
szükségességét, valamint az ellátás költségét 

 
Határidő:a 2 pont tekintetében 2011. február 20., a 3. pont tekintetében 2011. évi 
költségvetés elfogadása, 4 pont tekintetében azonnal, 5 pont tekintetében: 
értelemszerűen  
Felelős: polgármester 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/45/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, zárt üléséről 

  
 

Z/45/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
szociális támogatási kérelem tárgyában  

(20. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő- testülete 
 

1. Aczél Rita Fót, Árvácska u. 39. szám alatti lakos kérelmének helyt ad, és a váci 
Fejlesztő Napközi Otthon igénybevétele miatti napi térítési díj és a napi utazási 
költség 50 %-ára térítést biztosít - az intézmény igénybevétele esetén, számla 
alapján -, 2011. január 1. és 2011. december 31. közötti időszakra.  

2. felkéri a Polgármestert Vác Város Önkormányzata és Fót Város Önkormányzata  
közötti megállapodás aláírására.  

3. felkéri a Polgármestert, hogy a fenti összeget 2011. évi költségvetés rendszeres és 
eseti   pénzbeni ellátások egyéb eseti sorára építtesse be. 

 Határidő: folyamatos 
 Felelős:   polgármester 

 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/46/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, zárt üléséről 

  
 

Z/46/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
ápolási díj tárgyában  

(33. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• Wágner Krisztina (1975. április 3.) Fót, Hegyalja u. 48. szám alatti lakos részére a 
tartósan beteg szülő ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2010. augusztus 31. 
napjával megszünteti az alábbi indokkal: „az ápolási díjra való jogosultságot meg kell 
szüntetni, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti.” 

• felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/47/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, zárt üléséről 

  
 
 

Z/47/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
Előterjesztés a fóti Tó vendéglő adósság rendezése tárgyában  

(37. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri dr. Szotyori Judith ügyvédet, hogy az önkormányzatot a Márko 2000 Kft-vel 
szemben elmaradt bérleti díj jogcímén megillető pénzkövetelésének (tőke + kamat) 
érvényesítése ügyében teljes joggal képviselje, valamint arra, hogy a bérleti 
jogviszony felmondásából keletkezett egyéb követeléseket is érvényesítse; 

2.  felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, indítson vizsgálatot, hogy miért nem 
kapott a Képviselő-testület időben jelzést a bérleti díj felhalmozódásáról. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, Kft ügyvezetője 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/48/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, zárt üléséről 

  
 

Z/48/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
Balogh László segély kérelme tárgyában  

(29.sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Balogh László Fót, Völgy u. 30. sz. alatti lakost 200.000,-Ft önkormányzati 
támogatásban részesíti, ami az ESZEPSZ Családsegítő közreműködésével, lakhatási 
gondjainak a megoldására fordítható; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy nevezett ingatlannal kapcsolatos iratokat kérje ki a 
Földhivataltól; 

3. felkéri a Polgármestert, vizsgálja meg, rendelkezésére áll-e az önkormányzat 
tulajdonát képező, Sikátorpusztán található, komfort nélküli szükséglakás, esetleges 
lakhatási lehetőség biztosítására. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/49/2011.            

 
 

Tárgy: KT határozat közlése 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. január 26 -i rendes, zárt üléséről 

  
 

Z/49/2011. (I. 26.) sz. Kt határozat 
Vargáné dr. Lenkó Erzsébet jegyző ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat határidejének 

meghosszabbítása tárgyában 
 (14/a sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a fegyelmi eljárás alá vont jegyző 
munkáltatója 
 

1. a vizsgálóbiztos előterjesztésében foglaltak alapján úgy látja, hogy a vizsgálóbiztos 
által lefolytatandó eljárás esetében a rendelkezésre álló idő nem elegendő; 

2. A Ktv. 51/A. §-a (1) bekezdése II. fordulata értelmében a vizsgálat időtartamát 
további 15 nappal meghosszabbítja; 

3. felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a vizsgálat időtartamának meghosszabbításáról a 
fegyelmi eljárás alá vont köztisztviselőt tájékoztassa; 

4. felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a meghosszabbított határidejű vizsgálat lezártától 
számított 8 napon belül küldje meg az ügy összes iratát saját véleményével ellátva a 
Képviselő-testületnek. 

 
Határidő: 2011. február 16. 
Felelős: vizsgálóbiztos 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet s.k. 
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Hajnali Jánosné  
jegyzőkönyvvezető 
Fót, 2011. 01. 28. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 5o /2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 2.-i rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

5o/2011.(02. 02.) KT határozat 
Fót, Sport utca 0250/95. hrszu út tulajdonba vétele tárgyában  

(38. sz. anyag) 
  

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
- a Vörösmarty Termelő Szövetkezet ajándékát, amely a 0250/95 hrsz-ú, „kivett út” 

Fót, Sport utca megnevezésű ingatlanra vonatkozik, elfogadja; 
- felkéri a Polgármestert, az ajándékozási szerződés aláírására és a Dunakeszi 

Földhivatal felé a szükséges intézkedések megtételére; 
- felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a DMRV Zrt-

vel az üzemeltetési szerződés megkötése tárgyában; 
- a fenti három pont akkor válik joghatályossá, ha az ajándékozó aláírási 

jogosultságát igazolta; 
- felkéri dr. Szotyori Judit Ügyvédi Irodát, hogy a csatornázás beruházással 

kapcsolatban Mogyoród-Fót közötti peres anyagot tekintse át és az ezzel 
kapcsolatban a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak és a Képviselő-testületnek adjon 
tájékoztatást; 

- felkéri a Polgármestert, hogy az értékbecslés várható költségeit a 2011-es 
költségvetésbe építse be.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor  s.k. 
alpolgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  
jegyző  
helyett: 

Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
    Fót, 2011. 02. 15. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 51 /2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 2.-i rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

51/2011.(02. 02.) KT határozat 
A Fóti Közszolgáltató Kft pénzügyi helyzetének rendezése tárgyában  

(39. sz. anyag) 
 
 
A Képviselő-testület, mint a Fóti Közszolgáltató Kft 1oo %-os egyszemélyes tulajdonosa dönt 
arról, hogy  

1. az Átmeneti gazdálkodásról szóló KT rendelet 2. §. (1) bek. 2. fordulat alapján 
1o.ooo.ooo Ft (azaz Tízmillió Forint) azonnali kamatmentes tagi kölcsönt nyújt a Fóti 
Közszolgáltató Kft részére 2011. december 31-ig tartó határozott időtartamra.  

2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tagi kölcsön szerződést aláírja,  
3. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott összeget terveztesse be a 

2011. évi költségvetésbe.  
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester, a Kft ügyvezető igazgatója  

 
 
 
 
 
 
 

 
Pozderka Gábor  s.k. 

alpolgármester  
 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  

jegyző 
helyett: 

Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
    Fót, 2011. 02. 15. 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 52 /2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 2.-i rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

52/2011.(02. 02.) KT határozat 
az F7-North Ingatlanfejlesztő Társaság fejlesztési szándékai tárgyában 

(4o. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. kifejezi azon szándékát, hogy továbbra is kiemelten fontosnak tartja a SnoWorld 

fantázianévre hallgató beruházást; 
2. utólagosan jóváhagyja Bartos Sándor alpolgármester - 2010. június 23-án - 

meghatalmazását, amelyben megbízta a főépítészt a tárgyi beruházás érdekében azzal, 
hogy a 2009. július 23-án megkötött háromoldalú tervezői szerződéssel kapcsolatos 
hatósági eljárásokat megindítsa; 

3. tudomásul veszi a tárgyi beruházással kapcsolatos főépítészi beszámolót. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

 
Pozderka Gábor  s.k. 

alpolgármester  
 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  

jegyző 
helyett: 

Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
    Fót, 2011. 02. 15. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 53 /2011.            
 

   Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 2.-i rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

53/2011.(02. 02.) KT határozat 
Pályázatírói tevékenységek ellátása tárgyában  

(30. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a 14/2011. (I.26.) számú határozatát visszavonja; 
2. a várost érintő pályázati lehetőségek hatékony kiaknázása érdekében kifejezi azon 

szándékát, hogy külső pályázatíró cég kiválasztása tárgyában hirdetmény 
közzététele nélküli közbeszerzési eljárást indít; 

3. felkéri a Dobsa Bt-t, hogy az 2. pontban megjelölt közbeszerzési eljárást folytassa le, 
a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően az alábbi szempontok alapján  

- a megbízási szerződés időbeli hatálya határozatlan időre szóljon,  
- a megbízási szerződés tárgyi hatálya a 2011. december 31-ig kiírt 

pályázatokra terjedjen ki, 
- a megbízási díj sikerdíjon alapuljon,  
- a pályázó rendelkezzen legalább a kiírást megelőző 3 évre visszamenőleg 

megfelelő referenciaigazolásokkal.  
4. a Bíráló Bizottság tagjaként a Polgármester javaslata alapján 2 főt jelöl Lévai 

Sándorné, illetve Földi Pál képviselők személyében. A Jegyző javaslata alapján a 
Bíráló Bizottságba kerül, Dobsa Sándor és a Polgármesteri Hivatal részéről dr. 
Barkóczi Péter és Fegyveres Péter.  

5. Az eljárás lezárását követően készüljön előterjesztés a nyertes személyének a 
kiválasztására a Képviselő-testület soron következő ülésére; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést kösse meg; 
7. felkéri a Polgármestert, hogy a várható költségeket terveztesse be a 2011. évi 

költségvetésbe.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 

 
Pozderka Gábor  s.k. 

alpolgármester  
 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  

jegyző  
helyett: 

Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
    Fót, 2011. 02. 15. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z54/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 2.-i rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z54/2011.(02. 02.) KT határozat 
Molnár Krisztina 2151. Fót, Dózsa György út 32. sz. alatti lakos ingatlanának megvétele 

tárgyában. 
(41. sz. előterjesztés) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kívánja megvásárolni Molnár Krisztina 
2151. Fót, Dózsa György út 32. sz. alatti lakos által felkínált ingatlant. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

Pozderka Gábor  s.k. 
alpolgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  
jegyző  
helyett: 

Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
    Fót, 2011. 02. 15. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z55/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 2.-i rendkívüli zárt üléséről 

 
 
 

Z55/2011. (02. 02.) KT határozat 
Vargáné dr Lenkó Erzsébet jegyző ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat határidejének 

meghosszabbítása tárgyában  
(korábban kiküldött 14/a sz. előterjesztés) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a Z49/2011. (01. 26.) sz. KT 
határozatát. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 

 
 
 
 

Pozderka Gábor  s.k. 
alpolgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  
jegyző  
helyett: 

Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
    Fót, 2011. 02. 15. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z56/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 2.-i rendkívüli zárt üléséről 

 
 
 

Z56/2011. (02. 02.) Kt határozat 
Vargáné dr Lenkó Erzsébet jegyző ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat határidejének 

meghosszabbítása tárgyában  
(korábban kiküldött 14/a sz. előterjesztés) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a fegyelmi eljárás alá vont jegyző 
munkáltatója,  
1. a vizsgáló biztos előterjesztésében foglaltak alapján úgy látja, hogy a vizsgálóbiztos által 
lefolytatandó eljárás esetében a rendelkezésre álló idő nem elegendő.  
2. KTV 51/A § (1) bek. 2. fordulata értelmében a vizsgálat időtartamát további 15 nappal 
meghosszabbítja.  
3. Felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a vizsgálat időtartamának meghosszabbításáról a fegyelmi 
eljárás alá vont köztisztviselőt tájékoztassa.  
4. Felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a meghosszabbított határidejű vizsgálat lezártától 
számított 8 napon belül küldje meg az ügy saját iratát saját véleményével ellátva a 
Képviselő-testületnek. 
Határidő: 2011. február 26.  
Felelős: Grigalek László képviselő, vizsgálóbiztos  

 
 
 

Pozderka Gábor  s.k. 
alpolgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  
jegyző  
helyett 

Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
    Fót, 2011. 02. 15. 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 57/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 
 

57/2011. (II. 23.) KT határozat 
Beszámoló elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a polgármester beszámolóját a két 
ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 58/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
58/2011. (II. 23.) KT határozat 

 a Fóti Közszolgáltató Kft 2011. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában  
(174/a sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. a Fóti Közszolgáltató Kft részére korábban kiszervezett komplett vagyongazdálkodási 
tevékenysége visszavételezésre kerül a Polgármesteri Hivatalhoz. Ennek személyi és 
technikai feltételeit a Polgármesteri Hivatalban 2011. szeptember 30. napig kell 
kiépíteni és létrehozni. 

2. a Fóti Közszolgáltató Kft 2011. évi Üzleti Tervében megjelenő 51 M Ft összegű 
fejlesztési/felújítási forrásigényt meg kell bontani a minőségbiztosításhoz azonnal 
szükséges forrásigényre (10 M Ft) és a középtávú stratégiai fejlesztések részére 
forrásigényként 41 M Ft-ra, amelynek forrása a 2011. évi költségvetés IV. 2.2. 
Céltartalék fejlesztési alap sora. A minőségbiztosításhoz azonnal szükséges 10 M Ft 
keretösszeget a polgármester a KT Dologi kiadások 46. Településüzemeltetési 
feladatok – Fóti Közszolgáltató sora megemelésével szerepeltesse a 2011. évi 
költségvetés következő módosításakor. Kontrollszemélynek Pozderka Gábor 
alpolgármestert nevezi meg. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés következő módosításakor az 
önkormányzati vagyongazdálkodási feladatok fedezetére építessen be a 
költségvetésbe 21 M Ft keretösszeget a KT Dologi kiadások megemelésével. 

4. elfogadja a Fóti Közszolgáltató Kft 2011. évi Üzleti tervét. 
 
Határidő: azonnal, ill. szept. 3o.  
Felelős: polgármester, Kft ügyvezető igazgatója 
 

 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k. 

aljegyző   
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 59/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

59/2011. (II. 23.) KT határozat 
Előterjesztés a Fóti Közszolgáltató Kft 2011. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában  

(174/a sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Kft ügyvezető igazgatóját, hogy 
készítsen részletes szöveges és számszaki beszámolót a 2011. év I. félévének 
tevékenységéről a Képviselő-testület szeptemberi ülésére. 
 
Határidő: 2011. szeptember  
Felelős: Kft ügyvezető igazgatója 

 
 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző   
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 60/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

60/2011. (II. 23.) KT határozat 
Előterjesztés a Fóti Közszolgáltató Kft 2011. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában  

(174/a sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri egy új vállalkozás típusú együttműködési 
keretszerződés elkészítését az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Kft közötti 
feladatmegosztás rögzítés céljából a Képviselő-testület márciusi ülésére. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester, Kft ügyvezető igazgatója 

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző   
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 61/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

 
61/2011. (II. 23.) KT határozat 

Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotására 
tárgyában (72.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 205/2009.(XI. 18.) KT 
határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző   
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 62/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i nyílt  üléséről 

 
 

 
62/2011. (II. 23.) KT határozat 

a Településszolgáltató KHT „v.a” záró egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 
tárgyában  

(71. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• a Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a” 2010. évi tevékenységet záró egyszerűsített - 
2010. október 18-i fordulónappal – végelszámolási eljárást megelőző átadó 
beszámoló - az eszközök és források 47.746 e Ft-os egyező végösszegével, 204 e 
Ft- (nyereség) Mérleg Szerinti Eredménnyel elfogadja.  

• felhívja a kijelölt Végelszámoló figyelmét a Fóti Településszolgáltató KHT-nak okozott 
károk lehetőség szerinti teljes körű feltárására és ezzel kapcsolatban a személyi 
felelősség kivizsgálására. 

• felhívja a végelszámoló figyelmét, hogy végelszámolás során feltárt 
szabálytalanságokat vizsgálja ki. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Alpolgármester 

 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 63/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

 
63/2011. (II. 23.) KT határozat 

a 2011/2012 tanévben induló óvodai, általános iskolai és gimnáziumi csoportok tárgyában 
(56. sz. anyag) 

 
Főt Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  a 2011/2012 tanévben indítandó óvodai és középiskolai csoportok számát az 1. sz.  
melléklet szerint hagyja jóvá; 

2.  az általános iskola első évfolyamán indítható csoportok számát az alábbiak szerint  
     hagyja jóvá: 

a/ Fáy András Általános Iskola az első évfolyamon indítható csoportok száma: 2 
 b/ a Garay János Általános Iskola az első évfolyamon indítható csoportok száma 2 
 c/ a Németh Kálmán Általános Iskola az első évfolyamon indítható csoportok száma 2 

3. a Németh Kálmán Általános iskola igazgatója által benyújtott kérelmet támogatja, 
miszerint a 2010/11 tanévben az első évfolyamon, valamint a felsős napköziben a 
törvény által előírt maximális tanulólétszámot 20 %-kal túlléphesse. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző   
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 64/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

64/2011. (II. 23.) KT határozat 
a 2011/2012 évi óvodai és iskolai beíratások tárgyában 

 (42. sz. anyag) 
 
 

 
Főt Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

• az iskolai beíratás rendjét a következőképpen módosítja:  
az óvodai beíratás 3 napjából az első két napon a körzetes, a 3. napon a körzeten 
kívüliek,  az iskolai beíratás 2 napjából az első napon szintén a körzetes gyerekek, a 
második napon a körzeten kívüliek iratkozhatnak be.  

• 2011. év novemberi képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztés az iskolai 
beíratások időpontjának megállapítására.  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 65/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i nyílt  üléséről 

 
 

65/2011. (II. 23.) KT határozat 
az óvodai és az általános iskolai körzetek módosítása tárgyában  

(52. sz. anyag) 
 
Főt Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az 1. sz. mellékletben szereplő 
óvodai és általános iskolai felvételi körzeteket azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljenek 
javításra a bizottság által kért adatok.  
Határidő: azonnal 
Felelős: intézményvezetők 

 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 66/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 
 

66/2011. (II. 23.) KT határozat 
a 2011/2012 évi óvodai és iskolai beíratások tárgyában 

 (42. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő óvodák, általános 
iskolák beíratási időpontjait az alábbiak szerint határozza meg:  

a. Óvodai beíratás időpontja:                               2011.  április 13-14-15. 
b. Általános iskolai beíratás időpontja:                2011.  április 14-15. 
c. Pótbeíratás:                                                     2011.  augusztus 26. 
d. Zeneiskola, és művészeti oktatás                   2011. szeptember 5-6-7. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, intézményvezetők 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 67/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i nyílt  üléséről 

 
 
 
 

67/2011. (II. 23.) KT határozat 
a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0047 sz. projekt lezárásához szükséges könyvvizsgálói jelentés 

elkészíttetése tárgyában  
(65.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0047 azonosító számú projekt záró kifizetési kérelmének 
benyújtásához szükséges könyvvizsgálati feladatok ellátására felkéri Hegedűs Miklós 
könyvvizsgálót; 

2. elfogadja a könyvvizsgáló bruttó 995.000.-Ft-os árajánlatát;  
3. felkéri a Polgármestert, hogy kössön megbízási szerződést az 1. pontban 

meghatározott könyvvizsgálóval; 
4. felkéri a Polgármestert, hogy a könyvvizsgálat költségét terveztesse be a 2011. évi 

költségvetésbe; 
5. kéri, hogy készüljön kimutatás a korábbi pályázatokról, a pályázatokba be nem épített 

összegekről a Képviselő-testület áprilisi ülésére. 
 
Határidő: értelemszerű, április  
Felelős: Polgármester 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 68/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i nyílt  üléséről 

 
 
 

68/2011. (II. 23.) KT határozat 
a Goldfa Bt méltányossági kérelme tárgyában  

(43. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
• helyt ad a bérlő kérelmének, és a Fót, Kossuth L. u 3. szám alatti vas-műszaki bolt 

bérleti díját havi bruttó 223.141 Ft-ban állapítja meg; 
• felkéri a polgármestert, hogy az összeget építtesse be az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésébe. 
• felkéri a polgármestert, hogy a bérlővel a szerződés-módosítást kösse meg. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 69/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 
 

69/2011. (II. 23.) KT határozat 
a krízisalap létrehozása tárgyában  

(60. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 60. sz. előterjesztés 
tárgyalását leveszi a mai napirendi pontok közül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 70/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

 
70/2011. (II. 23.) KT határozat 

2011. évre vonatkozó tisztítószer beszerzése tárgyában  
(64. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ kifejezi azon szándékát, hogy Fót Város Önkormányzatának költségvetési szervei 

részére a tisztítószerek költséghatékonyabb beszerzése érdekében összevont vállalkozói 
ajánlatkérési eljárást ír ki; 

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozói ajánlatkérési eljárás 
követelményrendszerét dolgozza ki; 

3./ felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozói ajánlatkérési eljárást 
folytassa le a Versenyszabályzatnak megfelelően az alábbi szempontok alapján: 
a. a szerződés időbeli hatálya 2011. május 1-jétől 2012. március 31-ig terjedő határozott    
      időre szóljon; 
b. az ajánlattevő a kötelem ideje alatt ne élhessen áremelési joggal; 
c.   az eljárással érintett intézmények részére – igényeiknek megfelelően leadott előzetes   
     megrendelés alapján – a nyertes ajánlattevő havi rendszerességgel teljesítsen; 

4.  felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás lezárását követően készíttessen előterjesztést a 
nyertes személyének kiválasztására; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a várható költségeket terveztesse be a 2011. évi 
költségvetésbe, készüljön összehasonlítás a 2010. év számláival a beszerzés költségeire 
vonatkozóan. 

   
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 

 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 71/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

71/2011. (II. 23.) KT határozat 
irodaszer beszerzés tárgyában  

(63. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. Fót Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére szükséges irodaszer 
költséghatékonyabb ellátás érdekében összevont közbeszerzési eljárást indít; 

2. felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást 
folytassa le a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően az alábbi szempontok 
alapján: 
- az ajánlattevő a kötelem ideje alatt ne élhessen áremelési joggal; 
- a közbeszerzési eljárással érintett intézmények részére – igényeiknek megfelelően      
  leadott előzetes megrendelés alapján – a nyertes ajánlattevő teljesítsen; 

3. a Bíráló Bizottság tagjainak felkéri Földi Pál és Lévai Sándorné képviselőket, dr. 
Barkóczi Péter és Fegyveres Péter köztisztviselőket, továbbá Dobsa Sándor hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás lezárását követően készíttessen előterjesztést a 
nyertes személyének kiválasztására; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a várható költségeket terveztesse be a 2011. évi 
költségvetésbe; 

6. ezen közbeszerzési projektet a Közbeszerzési Terv I. változatának tekinti. Történjen 
meg az összehasonlítás a 2010. év beszerzési áraival.  

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző  
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 72/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

72/2011. (II. 23.) KT határozat 
Közalkalmazotti és Köztisztviselői szakszervezetek támogatási kérelme tárgyában 

 (68. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Város Költségvetési Intézményei 
Érdekegyeztető Tanács javaslatai közül az alábbiakkal támogatja: 
 
- a Törzsgárda Szabályzatban meghatározott törzsgárda juttatás összegét, 
- a lakásépítési támogatás 1 M Ft-tal való megemelését, 
- az albérleti támogatást kifutó rendszerben, 
- nyári tábor, oktatás költségeit,  
- címzetes új cím adományozását, 
- iskolakezdési támogatást, 
- 200 E Ft-os cafateria juttatást, 
- 100 E Ft kereset kiegészítést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 73/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i léséről 

 
 

73/2011. (II. 23.) KT határozat 
Közalkalmazotti és Köztisztviselői szakszervezetek támogatási kérelme tárgyában 

 (68. sz. anyag) 
 
Fót6 Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2011. évi 
költségvetési rendelettervezetbe a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére az alábbi 
pontokban szereplő támogatásokat tervezze be:  
 
- 200 E Ft cafeteria juttatást, 
- 100 E Ft kereset kiegészítést. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 74/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

74/2011. (II. 23.) KT határozat 
a mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelők részére 2 db terepjáró beszerzése tárgyában 

(55. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

 
1. az Auto Park Maxabo 2011. február 9-én kelt árajánlata alapján megrendel a cégtől 2 

db használt Mercedes G osztályú, 2.500 cm3-es, dízel, katonai terepjárót összesen 
bruttó 4.640 eFt összegért,  (+ 70 eFt/db üzembe helyezési költség, vizsgáztatással, 
GPS készülékkel, teljes szervízzel), 

2. a mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelők által használt Daihatsu Terios 1.3 CX, 
SsangYong Korando DLF és Ford Fiesta 1.3 Ambiente típusú gépjárműveket – 
műszaki átvizsgálást követően, kialkudott áron – eladja az Auto Park Maxabo-nak. 

3. felkéri a polgármestert, hogy az összeget a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet  s.k. 
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 75/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

75/2011. (II. 23.) KT határozat 
a közfoglalkoztatás támogatása pályázat tárgyában 

 (50. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

azon szándékát, hogy részt kíván venni a megyei Kormányhivatal munkaügyi 
szakigazgatási szerve által 

a. a rövid időtartamú közfoglalkoztatás 
b. a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázaton. 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat tegye 
meg, kösse meg az önkormányzati intézményekkel a foglalkoztatási  megállapodást. 

felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttesse el és nyújtsa be. 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén, a szerződést a megyei 

Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervével írja alá és a Fóti Közszolgáltató 
Kft-vel 2009. november 18. napján megkötött megállapodást aktualizálja. 

felkéri a Jegyzőt, hogy szervezzen egy újabb tájékoztatót a Munkaügyi Központtal, 
amelyen az intézményvezetők is vegyenek részt. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet  s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 76/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

76/2011. (II. 23.) KT határozat 
a volt 0201 hrsz-ú „Barackos” elő-közművesítésének előkészítése tárgyában 

 (66. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 303/2008. (VII. 30.) számú KT 
határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 77/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i nyílt  üléséről 

 
 

77/2011. (II. 23.) KT határozat 
a volt 0201 hrsz-ú „Barackos” elő-közművesítésének előkészítése tárgyában 

 (66. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy szeretne belépni a „Barackos” építőközösségbe ahová 
két személyt delegál, Bartos Sándor alpolgármestert és Földi Pál képviselőt. 

2. kinyilvánítja szándékát, hogy a volt 0201 hrsz-ú volt Barackos területet 
közművesíteni szándékozik és a közművesítés tervezése és kivitelezése során 
alapelv a felmerülő költségek területarányos viselése. 

3. felkéri az építőközösségbe delegáltakat, hogy kezdjenek tárgyalásokat a „201-es 
Barackos Építőközösséggel”, különösen a közművesítés megvalósításának 
ütemezéséről, az elvégzendő feladatok megosztásáról, ill. a felmerülő költségek 
viseléséről; 

4. felkéri a delegáltakat, hogy a testület előtt számoljanak be a lefolytatott 
egyeztetésekről és az elmaradt 3 tömb birtokviszonyairól. 

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:   Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző  
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 78/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i nyílt  üléséről 

 
 

78/2011. (II. 23.) KT határozat  
Előterjesztés a 2010. évi önkormányzati támogatások elszámolása tárgyában  

(58. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. azon támogatott szervezetek esetében, akik hiánytalanul eleget tettek elszámolási 
kötelezettségüknek, tudomásul veszi és elfogadja 2010. évre vonatkozó 
elszámolásukat; 

2. felkéri a polgármestert, hogy azon támogatott szervezetek esetében, akik 
elszámolásukat a mai napig sem kezdték meg, az elszámolásuk teljesítésére végső 
határidőként a 2011. február 28. napot jelölje ki (a folyósított támogatás visszafizetési 
kötelezettségének fenntartása mellett) és ezen kötelezettségük teljesítéséig a további 
támogatási lehetőségekből zárja ki az érintett szervezeteket; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a támogatási 
szerződések kötelező melléklete a kapott támogatás elszámolásának formai és 
tartalmi követelményeiről szóló részletes útmutató. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet  s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 79/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

79/2011. (II. 23.) KT 
honlap szerkesztésére és működésére megkötendő szerződés tárgyában 

(62. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. az önkormányzati honlap szerkesztésére és működtetésére - a lefolytatott pályáztatást 

követően - Balatoni János pályázót hirdeti ki nyertesnek, akinek az árajánlata 420e Ft + 
ÁFA egyszeri költség és 60e Ft + ÁFA havi költség volt; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt nyertes pályázóval kössön 
vállalkozási szerződést; amelynek mellékletét képezi a portál működési szabályzat; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozási díjakat építtesse 
be a 2011. évi költségvetésbe.  

                                                                             
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet  s.k. 

aljegyző   
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 80/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i nyílt  üléséről 

 
 

80/2011. (II. 23.) KT határozat  
 utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

(61. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselőtestülete úgy dönt, hogy 

1. az előterjesztésben felsorolt utcaneveket meg kívánja változtatni; 
2. az új utcanevekről a 2011. májusi ülésén dönt; 
3. az utcanevekről egy szakmai team dönt, melynek tagjai Bukta András, Földi Pál, 

Lévai Sándorné képviselők, Szűcs Mária könyvtárvezető, Vácziné Takács Edit 
szakértő, valamint Molnár Krisztina köztisztviselő; 

4. felkéri a jegyzőt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Dunakeszi Okmányirodával a 
gyakorlati kérdések egyeztetése végett. 

 
Határidő:    azonnal 
Felelős:     Jegyző  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 81/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

81/2011. (II. 23.) KT 
a Vodafone Magyarország Zrt bázis állomás telepítése tárgyában  

(165/a sz. anyag) 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kifejezi azon szándékát, hogy bérleti szerződést kíván kötni a Vodafone Magyarország 
Zrt-vel, annak már működő GSM/UMTS rendszerébe illeszkedő rádiótelefon 
bázisállomás elhelyezése érdekében; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont érdekében kösse meg a bérleti szerződést az 
alábbi szempontok figyelembevételével: 
a. a bérleti díja évi 1.500.000.- Ft + ÁFA amelyet a Bérbeadó jogosult a KSH által 

hivatalosan közzétett tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex 
mértékével emelni; 

b. a szerződés időbeli hatálya 2019. december 31-ig tartó, határozott időtartam; 
c. az igénybevett (bérelt) terület - a szerződés mellékletét képező műszaki rajzon 

ábrázolt - 25 m2; 
d. a hírközlési berendezések megközelíthetősége érdekében a Bérlő saját költségén a 

tetőszigetelést védő fagyálló beton járólapokat helyez el; 
e. az önkormányzatnak nem felróható okból bekövetkező szolgáltatás kimaradás miatt 

az önkormányzatot nem terheli semmilyen jellegű felelősség; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy az építési engedélyhez, valamint a használatbavételi 

engedélyhez szükséges tulajdonosi hozzájárulást adja meg, továbbá a szükséges 
jognyilatkozatokat tegye meg; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy az évi 1.500.000.- + ÁFA  bérleti díjat bevételként 
terveztesse be a 2011. évi költségvetésbe; 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 82/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

82/2011. (II. 23.) KT határozat 
a Vodafone Magyarország Zrt bázis állomás telepítése tárgyában  

(165/a sz. anyag) 
Bérleti díj 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 81/2011. (II.23.) KT határozathoz 
kapcsolódó, a Vodafon Magyarország Zrt-vel megkötendő bérleti szerződésében, 

• a 3.1 pontban szerepeltesse: „a bérlő, a bérbeadónak 1.5oo.ooo.- Ft + ÁFA 
összegű bérleti díjat fizet, évi egy alkalommal”; 

• a 3.5 pontban szerepeltesse: „a bérleti díj fizetését banki átutalással kell teljesíteni, 
a számla kézhezvételét követő 3o napon belül a bérbeadó bankjánál vezetett 
bankszámlára. Számlaszám: Raiffeisen Bank Zrt 12001008-00169249-00100002.” 

Határidő:   azonnal  
Felelős:     Polgármester  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző   
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 83/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

83/2011. (II. 23.) KT határozat  
 Pletscher Endre polgári perében történő csatlakozás ügyének tárgyában 

 (59. sz. anyag) 
 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. Pletscher Endre pernyertessége érdekében beavatkozik a 083/29 hrsz alatti ingatlan     
    tulajdonosa elleni polgári perbe, mivel a 7025 hrsz közterületből történő elkerítéssel az    
   Önkormányzatnak kára keletkezik, ami az eredeti telekviszonyok helyreállításával 

orvosolható; 
2. megbízza a Polgármestert, hogy 1. pont szerinti beavatkozás érdekében, illetve a peres 

eljárás folyamán szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat tegye meg. 
 
Határidő: 2011. március 31. 
Felelős:   Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 84/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 

84/2011. (II. 23.) KT határozat  
a Fót név használata iránti engedélykérelem tárgyában  

(57. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem járul hozzá a Fót-Ház Ingatlanfejlesztő és 
Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság „b.a.” (székhely: 1162 Budapest, János u. 69.) 
cégnevében a Fót településnév  használatához.       

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 85/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

85/2011. (II. 23.) KT határozat  
az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítmények szerződés és 

jogviszony felülvizsgálata tárgyában 
 (44. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítmények 
szerződés és jogviszony felülvizsgálata tárgyában adott tájékoztatást nem fogadja el. 

• felkéri a jegyzőt, hogy a bizottsági határozatok és a képviselői indítvány figyelembe 
vételével készüljön újabb előterjesztés a Képviselő-testület márciusi ülésére. 

 
Határidő: KT márciusi ülése 
Felelős:   Polgármester 

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 86/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

86/2011. (II. 23.) KT határozat 
az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítmények szerződés és 

jogviszony felülvizsgálata tárgyában 
 (44. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Szenyita György 
Göd, Hétvezér u. 22. szám alatti lakos ellen indítson polgári peres eljárást a Fót, Németh K. 
út 64. szám, 2818 hrsz.  alatti terület után járó közterület használati díj+kamat hátralék 
rendezése ügyében.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:    Polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 87/2011.            

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

87/2011. (II. 23.) KT határozat 
a 2023/10. és a 2027/2 hrsz-ú ingatlanok értékesítése tárgyában 

 (70. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy a kizárólagos tulajdonában álló 2023/10 hrsz.-ú   
ingatlant elidegeníteni kívánja; 

2. felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott 
ingatlanok forgalmi értékbecslését végeztesse el; 

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyeztetési Szabályzat alapján tegyen javaslatot a 
tárgyi ingatlan elidegenítési eljárásrendjére és készítse el a pályázati kiírást; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott pályázati kiírást terjessze 
be a képviselő-testület áprilisi ülésére; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonrendeletének módosítását a 
Képviselő-testület áprilisi ülésére készítse el; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 2027/2 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában a tulajdonosokkal, az osztatlan közös tulajdon megszüntetése 
végett.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős:  Polgármester, Jegyző, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 

 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 88/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése.  
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

88/2011. (II. 23.) KT határozat  
újabb pályázati kiírás nyomtatott önkormányzati újság kiadása tárgyában 

(69. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. kifejezi azon szándékát, hogy Fót Város Önkormányzat hivatalos lapjának történő 
felelős szerkesztésére, kiadására, nyomdai előállítására és terjesztésére vállalkozói 
ajánlatkérési eljárást folytat le a jelen előterjesztés mellékletét képező ajánlattételi 
felhívásnak megfelelően; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozói ajánlatkérési 
eljárást folytassa le a Versenyszabályzatnak megfelelően azzal, hogy a megkötendő 
vállalkozási szerződés időbeli hatálya 2011. április 1-től 2012. április 30-ig terjedő 
határozott időre szóljon; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás lezárását követően készítessen előterjesztést 
a nyertes személyének kiválasztására; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a várható költségeket terveztesse be a 2011. évi 
költségvetésbe; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen arra vonatkozóan, hogy a pályázati kiírás azonnal 
kerüljön fel a honlapra és kerüljenek kiértesítésre a korábban pályázók e-mailben; 

6. felkéri a Jegyzőt, hogy készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület áprilisi ülésére 
a kommunikációs koncepció megváltoztatására (kiegészíteni az olvasói levél 
rovattal). 

Határidő: értelemszerű, április  
Felelős:  Polgármester, Jegyző 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 89/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

89/2011. (II. 23.) KT határozat  
 Fót város Településszerkezeti Tervének és Szabályozási Tervének korszerűsítési munkáit 

irányító fórum létrehozása és működtetése tárgyában 
(19/A sz. anyag) 

 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1. a Településszerkezeti Terv és a Szabályozási Terv tervezési munkáinak szakmai 

előkészítésének irányítására, a tervezés szakmai figyelemmel kísérésére, ill. 
eredményeinek minősítésére Városfejlesztési Fórum-ot hoz létre; 

2. a Városfejlesztési Fórum elnökének a Polgármestert, két tagjának Pozderka Gábort 
és Grigalek László képviselőket delegálja, továbbá felkéri közreműködésre a városi 
főépítészt, a civil szervezetek képviselőit, továbbá a Polgármester által meghívott 
külső szakértőket. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester, Főépítész 

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 90/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 
 

90/2011. (II. 23.) KT határozat  
elektromos áram szabadvezeték létesítése tárgyában 

 (73. sz. anyag) 
 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárulását adja az önkormányzat 
tulajdonát képező 059/28 hrsz-ú ingatlan előtt az elektromos hálózat kiépítéséhez és 
felhatalmazza a Polgármestert, a tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 91/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i nyílt üléséről 

 
 
 

Z/91/2011. (II. 23.) KT határozat 
Hasitz Györgyné ingatlan ügyének tárgyában 

 (48. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem él Hasitz Györgyné (Dunakeszi, Báthory I. 
u. 15/a sz. alatti lakos) 5681 hrsz-ú ingatlan eladási ajánlatával. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/92/2011.            

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i zárt üléséről 

 
 
 

Z/92/2011. (II. 23.) KT határozat 
helyi kitüntetés adományozása tárgyában  

(54. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ 2011. március 15-én az alábbi helyi kitűntetésekre a következő személyeknek  
      adományozza:   
 

a) Fót Díszpolgára cím: gróf Károlyi László és gróf Károlyi Lászlóné 
 

 
b) Emberséggel Fótért kitűntetés: Gyuráné Deszpot Ildikó  

                                                                 dr. Rákóczi Mária 
c) Fót Ifjúságáért díj: Henzel Lajos. 

 
d) Év Sportolója cím:  Fazekas Eperke I. kat.,  

Kárpáti Bánk, 1. kat.  
Rovó Ádám 2. kat.,  
Horváth Martin 3.kat.,  
Szkala Szandra  3. kat.     

 
e) Év Köztisztviselője cím: ------ 

 
f) Év Közalkalmazottja cím: Kalmár Julianna és Szűcs Mária 

 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott helyi kitűntetések átadásával 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.                                                                 
       
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/93/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i zárt üléséről 

 
 
 
 

Z/93/2011.(II. 23.) KT határozat    
címzetes igazgatói cím adományozása tárgyában 

 (49. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a Fóti Zeneiskola igazgatóhelyettesének, Horváth Istvánnak Fót város életében 
betöltött kiemelkedő munkája elismeréseként a nyugdíjjogosultság megállapításáig 
„Címzetes igazgató” címet adományoz, amely 2011 március 15-én kerüljön átadásra. 
A címmel járó pótlék április 1-től kerüljön folyósításra. Az igazgató úr nyugállományba 
vonulása után a „Nyugalmazott címzetes igazgató” cím használatára jogosult. 

2. felkéri az intézmény vezetőjét, hogy az 1. pontban meghatározott címpótlékot, a 
mindenkori közalkalmazotti pótlékalap 150 %-át, az intézmény költségvetésében a 
személyi kiadások között szerepeltesse. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, intézmény vezetője 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k.  

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/94/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február  23.-i zárt üléséről 

 
 

Z/94/2011. (II. 23.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában 

 (45. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• Borsos Jánosné (1962. 11. 30.) Fót, Balassa u. 35. szám alatti lakos részére a  
tartósan beteg házastárs ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2010. december 
31. napjával megszünteti az alábbi indokkal: „Az ápolási díjra való jogosultságot meg 
kell szüntetni, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti.” 

• felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/95/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 23.-i zárt üléséről 

 
 
 

Z/95/2011. (II. 23.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában 

 (45. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• Oroszlán Miklós (1957. 04. 24.) Fót, Szántóföld u. 6755 hrsz alatti lakos részére a 
tartósan beteg házastárs ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2011. január 31. 
napjával megszünteti az alábbi indokkal: „Az ápolási díjra való jogosultságot meg kell 
szüntetni, ha az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti.” 

• felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k.  
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
 
Fót, 2011. február 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 96/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 28-i nyílt üléséről 

 
96/2011. (II. 28.) KT határozat 

kártérítési eljárás tárgyában 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

1. figyelemmel a vizsgálóbiztosi jelentésre és a fegyelmi eljárás eredményére kártérítési 
eljárást indít a Ktv. 57. §. bek. és az 57/a § alapján Vargáné dr. Lenkó Erzsébet 
jegyző ellen. 

2. gondatlan elkövetés esetén a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyából eredő 
kötelezettség vétkes megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik 
gondatlan elkövetés esetén a köztisztviselő háromhavi illetménye erejéig, 
amennyiben az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, vagy hiányos teljesítésével 
kárt okozott. A Ktv. 57/a §. a munkáltatói jogkör gyakorlója vétkességre tekintet nélkül 
teljes kártérítési felelősséggel tartozik azért, ha az illetmény megállapítására 
vonatkozó intézkedése jogszabályba ütközik, és ezzel összefüggésben kerül sor 
kifizetésre. Amennyiben a kifizetést a Képviselő-testület jogszabálysértő döntése 
alapozza meg, a kártérítési felelősség a döntést megszavazó képviselő-testületi 
tagokat egyenlő arányban terheli. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Pozderka Gábor s.k. 
 alpolgármester 

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. II. 29. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 97/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. február 28-i nyílt üléséről 

 
 
 

97/2011. (II. 28.) KT határozat 
vizsgálóbiztosi feladatok ellátása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kártérítési eljárásban a 
vizsgálóbiztosi feladatok ellátására Grigalek László képviselőt bízza meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Grigalek László képviselő 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Pozderka Gábor s.k. 
 alpolgármester 

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. II. 29. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 98/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 02-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 

98/2011. (III. 02.) KT határozat 
a villamos energia közbeszerzés tárgyában  

(74. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. kifejezi azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárást kíván indítani villamos áram 

beszerzésére; 
2. felkéri a Dobsa Bt-t, hogy az 1. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást 

folytassa le hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás formájában; 
3. jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező, a közbeszerzési eljárás 

megindításához szükséges dokumentációt; 
4. a Közbeszerzési Szabályzat 24. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének 

megnevezéséről, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló 
döntés jogát mind a részvételi szakasz, mind az ajánlattételi szakasz esetében a 
Polgármesterre delegálja; 

5. Bíráló Bizottságot hoz létre, melynek tagjaivá Gráf Mihályt, Koncz Jánost, Dobsa 
Sándort, dr Barkóczi Pétert és Fegyveres Pétert választja; 

6. új szerződést köt a jelenlegi szolgáltatóval; 
7. az Önkormányzat az árambeszerzés energiadíjának fedezetére (a 

rendszerhasználati díjon, a csatlakozási díjon, a VET 147. §-a alapján fizetendő 
pénzeszközök díján és az energia adón kívül) legfeljebb az alábbi összegeket 
biztosítja: 1. rész: 10.554.500 Ft + ÁFA, 2 rész: 11.200.000 Ft + ÁFA. A beszerzés 
maximális mennyiségeit alapul véve tehát az energiadíj mértéke nem haladhatja meg 
az 1. rész esetében a 20,90 Ft/kWh + ÁFA, a 2. rész esetében a 16,00 Ft/kWh + ÁFA 
mértéket”. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011.  03. 11. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 99/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 02-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 

99/2010. (III. 02.) KT határozat 
2010. évi költségvetésének II. módosítása tárgyában  

(75. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2010. (XII. 02.) számú rendeletével 
módosított az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (VII. 07.) számú 
rendeletét úgy kívánja módosítani, hogy a 2010. évi költségvetését érintő KT határozatok és 
egyéb rendező tételek beépítésével a 2010. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 
egyezően 176.022 eFt értékben megemeli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011.  03. 11. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/100/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 02-i rendkívüli, zárt üléséről 

 
 
 

Z/100//2010. (III. 02.) KT határozat 
Major György köztisztviselő munkaügyi perének peren kívüli egyezség tárgyában 

 (77.sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el Major György köztisztviselő 
peren kívüli egyezségre tett ajánlatát. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011.  03. 11. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 101/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 09-i rendkívüli üléséről 

 
 

101/2011. (III. 9.) KT határozat 
a 71. sz. vasútvonal elővárosi fejlesztése részeként Kossuth L. u. – Keleti Márton utcai vasúti 

átjáróban tervezett közúti aluljáró építése tárgyában  
(78. sz. anyag) 

Fót Város Képviselő-testülete  
 

• a Kossuth Lajos utca – Keleti Márton utcai közúti kereszteződés átépítésére kizárólag 
a szintbeli kereszteződés megoldását fogadja el.  

• felkéri a polgármestert, hogy a beruházót és a tervezőt a jelen határozat taralmáról 
haladéktalanul tájékoztassa. 

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 10. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 102/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 09-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
102/2011. (III. 9.) KT határozat 

pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltése tárgyában 
 (80. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• pályázatot ír ki jegyzői munkakör betöltésére, mely pályázati kiírást a http://www.kszk.gov.hu 
honlapján közzéteszi. 

• A pályázatok bontására és előzetes értékelésére 3 tagú Előkészítő Bizottságot hoz létre, 
melynek tagjai: Polgár Erzsébet aljegyző, Szabó Mihály képviselő, Csóti Anita humánreferens 

• A pályázati kiírást az alábbi szöveggel fogadja el: 
 

Fót Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
Jegyzői 

munkakör betöltésére.  
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős  
 
A vezetői megbízás időtartama: Határozatlan idejű  
 
A munkavégzés helye: Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
 
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.), 
valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza.  
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Ötv., valamint az Önkormányzati hatásköri 
jegyzék tartalmazza  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. Törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
szabályzat 13. számú melléklete)  
                         
Pályázati feltételek: 

�   Magyar állampolgárság, 
�   Cselekvőképesség, 
�   Büntetlen előélet, 
�   Főiskola, - igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítés vagy 

okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  
�  Nyertes pályázat esetén Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�  legalább kétévi közigazgatási gyakorlat  
�  munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság  
�  jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 

elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:      



 

� öt év közigazgatási vezetői gyakorlat, 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
�   a szakmai önéletrajz 
�   képesítést igazoló dokumentumok másolatai 
�   három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
�   a pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői  

  elképzelései 
�   nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen nyílt ülés tartásába 

beleegyezik-e   
�  hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat tartalmát az     

 elbírálásban  résztvevők, valamint munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselői 
megismerhessék. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban 2011. április 4-én tölthető be.  
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. március 28.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóti Anita humán referens nyújt, a 06-70/ 

459-0963 –as telefonszámon. 

 
A pályázatok benyújtásának módja: Postai úton, vagy személyesen (Polgármesteri Hivatal 
Titkárságán) zárt borítékban a pályázatnak a Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala címére 
történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni: jegyzői pályázat 
 
A pályázatok bontása: 2011. március 29. 
 
A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 31.-i Képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  

� NKI (Nemzeti Közigazgatási Intézet) 
� Fót Város honlapja 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Az álláshelyen a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerinti határozatlan idejű 
köztisztviselői kinevezésre kerül sor, 6 hónap próbaidő közbeiktatásával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  

 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 10. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 103/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 09-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 

103/2011. (III. 9.) KT határozat 
 pályázatíró cég kiválasztása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 

kapcsán 
 (81. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a pályázatírói tevékenységek tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást 
eredményessé nyilvánítja és nyertesnek a Forrás Unió Kft (1082 Budapest, Nap u. 
29.) ajánlattevőt nevezi meg, amelynek végső ajánlata (a megpályázott támogatás 
százalékában kifejezve) a következő volt: 

• 20 millió Ft – 100 millió Ft között 7 % + ÁFA 
• 100 millió Ft – 250 millió Ft között 7.000.000 Ft + ÁFA + 100 millió Ft feletti 

rész 2 %-a + ÁFA 
• 250 millió Ft felett 10 millió Ft + ÁFA + 250 millió forint feletti rész 0,5 %-a + 

ÁFA, 
2. megállapítja, hogy a szerződés hatálya alatt a kifizetésre kerülő összes sikerdíj – a 

választott eljárásrend miatt – nem érheti el a 25 millió forint + ÁFA összeget; 
3. elfogadja, hogy a szerződés meghiúsulása esetén alkalmazandó kötbér mértéke a 

számított sikerdíj 10 %-a; 
4. a Virág Invest Kft (2151 Fót, Árvácska u. 102.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a 

Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján; 
5. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés-tervezetet jóváhagyás céljából terjessze a 

Képviselő-testület elé; 
6. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ajánlattevővel a 

szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 10. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 104/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 09-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 

104/2011. (III. 9.) KT határozat 
Előterjesztés a Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és projektvásáron történő részvétel 

tárgyában  
(82. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván részt venni az első 
Ub:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és Projektvásáron. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 10. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151. Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 105/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 09-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
105/2011. (III. 9.) KT határozat 

Dr. Dobi Dalma kérelme tárgyában 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• előzetes szándéknyilatkozatot bocsát ki, mely szerint tudomásul veszi a bejelentést, 
hogy a feladatátadási-megállapodás módosításra kerül, mivel a praxist dr. Dobi 
Dalma fogszakorvos eladja; 

• jelen határozatot előzetes ügyintézés céljából hozta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 10. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 106/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 

106/2011. (III. 23.) KT határozat 
Beszámoló elfogadása tárgyában 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a polgármester beszámolóját a két 
ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 107/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 

107/2011. (III. 23.) KT határozat 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

(103. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 108/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 

108/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Közbiztonsági Koncepció, valamint a város közbiztonsági helyzete tárgyában  

(88. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• a Közbiztonsági Koncepcióról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a 2011. 

évre vonatkozó feladattervet elfogadja; 
• az Együttműködési Megállapodás időtartamát 2012. március 31-ig 

meghosszabbítja; 
• felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 109/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
109/2011. (III. 23.) KT határozat 

a Közbiztonsági Koncepció, valamint a város közbiztonsági helyzete tárgyában  
(88. sz. anyag) 

 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• a fóti Rendőrőrs őrsparancsnokának a város közbiztonsági helyzetéről szóló 
2010. évi beszámolóját elfogadja; 

• megköszöni mindazok munkáját, így a fóti Rendőrőrsnek, a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságnak, a Polgárőrségnek és mindazon állampolgároknak, akik a 
város közbiztonsága érdekében közreműködtek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 110/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 
 
 

110/2011. (III. 23.) KT határozat 
Novák Zsolt őrsparancsnok vezetői beosztásba való kinevezése tárgyában 

 (88/A sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Zsolt fóti rendőörs őrsparancsnoka 
vezetői beosztásba való kinevezéséhez hozzájárulását adja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 24. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 111/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 

111/2011. (III. 23.) KT határozat 
az önkormányzati támogatások elszámolásának tartalmi és formai követelményei tárgyában  

(86. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. elfogadja az előterjesztés mellékleteként bemutatott Fóti Számlaösszesítő 
támogatás-elszámoltatási rendszer alapelveit, tartalmi-formai követelményeinek 
alkalmazását és a hozzá kapcsolódó határidőket (tárgyévet követő január 31. illetve 
február 28.) 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. költségvetési évtől megkötendő támogatási 
szerződéseknél alkalmazza a Fóti Számlaösszesítő támogatás-elszámoltatási 
rendszert. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 112/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
112/2011. (III. 23.) KT határozat 

 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása tárgyában  

(93. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja az 1. számú mellékletben szereplő Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Megállapodás II. fejezet 1.b. pontjában tervezett feladatként kell szerepeltetni a 
pszichiátriai, szenvedélybetegek, illetve fogyatékos és autista betegek nappali 
ellátását; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott megállapodást kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 113/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 

113/2011. (III. 23.) KT határozat 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

tárgyában 
 (4/a sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulásának 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 114/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 

114/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Fáy András Általános Iskola álláshely csökkentési kérelme tárgyában 

 (84. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete: 
 

• 2011. szeptember 1-vel, a Fáy András Általános Iskola engedélyezett státuszát 
egy fő tanári álláshellyel csökkenti. 

• felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés soron következő 
módosításába a státuszcsökkenéssel járó kiadási előirányzat változást építesse 
be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 115/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
115/2011. (III. 23.) KT határozat 

a fóti óvodai és bölcsődei férőhelyek tárgyában  
(95. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a javasolt rövidtávú tervek közül az alábbiakat kívánja megvalósítani:  
• az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épületének két 

csoportszobával történő bővítéséről készüljenek tervek; 
• készüljön koncepció a májusi képviselő-testületi ülésre a Boglárka 

Óvoda Béke utcai épületének padlástéri helyisége csoportszoba 
kialakításáról; 

• óvodai beiratkozás – amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi - 
2012/2013 évtől az első és második napon csak fóti, a harmadik napon 
pedig külső településről történhet; 

2. a javasolt hosszú távú tervek közül az alábbiakat kívánja megvalósítani: 
• készüljön szakértői vizsgálat a 2011. szeptember- képviselő-testületi 

ülésre a Forfa óvoda épület és a bölcsőde épület műszaki állapotáról; 
• készüljön koncepció a 2011. szeptember 11-i képviselő-testületi ülésre a 

Fruzsina utcai óvoda mellett lévő ingatlan megvételi lehetőségéről; 
3. felkéri a Jegyzőt, hogy részletesen dolgozza ki az 1. és 2. pontban kiválasztott 

alternatívákat. 
4. készüljön koncepció szakértő bevonásával a Károlyi István Gyermekközpont 

önkormányzati tulajdonba vételéről, és a meglévő épületek hasznosításának 
lehetőségéről; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a közoktatási referens vegyen részt a szakmai 
munkában.  

 
Határidő: 2011. szeptemberi testületi ülés. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 116/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
116/2011. (III. 23.) KT határozat 

a mozi épület Gondviselés Óvoda épület elcserélése tárgyában 
 (92. sz. anyag) 

 
I. 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy a Fóti Római Katolikus Egyházközséggel tárgyalni 
kíván a 1020 hrsz-ú „Mozi” ingatlan elcserélésével kapcsolatosan; 

2. felkéri a Polgármestert, az Alpolgármestereket, valamint a bizottsági Elnököket, hogy 
az 1. pontban meghatározott tárgyalásokon képviseljék az Önkormányzatot, majd a 
tárgyalások eredményéről a Képviselő-testület következő ülésen számoljanak be; 

3. felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a 1020 hrsz-ú „Mozi” és az 
Óvoda ingatlanra a szükséges forgalmi értékbecslést szerezze be, melynek a 
költségeit közösen viseli az Önkormányzat és az Egyházközség;  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője; 

II. 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

• a mozi épület és a Gondviselés Óvoda épület elcserélése ügyében a számítások 
szerinti 27 M Ft értékkülönbözet óvodafejlesztési támogatás címén kizárólag a 
tervezett ötcsoportos óvoda megépítése céljára kerüljön kifizetésre a fóti Római 
Katolikus Egyházközség részére; 

• az ingatlanok kerüljenek elcserélésre; 
• felkéri a fenntartót, hogy részesítse előnyben a fóti illetőségűeket az óvodai 

felvételkor. 
 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 117/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 

117/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ vezetői pályázatának elbírálása tárgyában 

(94. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ magasabb vezetői  tisztségére kiírt 
felhívásra Bicskei Éva pályázatát fogadja el, és megbízza az intézmény vezetésével 
2011. április 1-től 2016. március 31-ig terjedő időtartamra. 

2. illetményét a  KJT szerint, továbbá a magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 300%-a) 
és az egyéb pótlék (Fót magasabb vezetői pótlék) alapján állapítja meg.  

3. felkéri a Polgármestert az intézményvezető megbízásával kapcsolatos iratok 
aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 118/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
118/2011. (III. 23.) KT határozat 

közművelődési szakfelügyeleti javaslatok végrehajtásának ütemezése tárgyában 
 (96. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést a testület júniusi ülésére a 
helyi közművelődésről szóló 26/2000.(XII. 8.) számú rendelet felülvizsgálatáról, 
módosításáról; 

2. felkéri a Forrás Unió pályázatíró céget, hogy végezze el a Vörösmarty Művelődési 
Ház felújítására vonatkozó pályázat előkészítésével kapcsolatos teendőket a 
megadott szempontrendszer szerint; 

3. felkéri a Művelődési Ház vezetőjét, hogy készítsen szakmai programot a Képviselő-
testület szeptemberi ülésére, majd ezt követően dönt a testület arról, hogy indokolt-e 
a 4 órás művelődésszervezői státusz; 

4. hozzájárul a meglévő 6 órás státusz 8 órásra való bővüléséhez, melynek a 
költségvonzata kerüljön beépítésre a költségvetés 1. sz. módosításába. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 119/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
119/2011. (III. 23.) KT határozat 

a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyában 

 (89. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az Egyesített Szociális 
Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálatnak a Területi Gondozási Központ és a Családsegítő 
Szolgálat szakfeladatairól szóló 2010. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 120/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
120/2011. (III. 23.) KT határozat 

a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyában 

 (89. sz. anyag) 
 
 Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• nem fogadja el a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 
ellátásáról készült átfogó értékelésről készült beszámolót; 

• elfogadja a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját; 
• felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalát a fenti határozatról értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 121/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 

121/2011. (III. 23.) KT határozat 
a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában 
 (89. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy tegyen 
javaslatot az áprilisi képviselő-testületi ülésre a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti 
Szolgálat szakmai vezetői posztjára, a számítógép beszerzésre és a váróterem 
kialakítására. 
 
Határidő: áprilisi testületi ülés 
Felelős: polgármester, ESZEPSZ vezetője 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 122/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
122/2011. (III. 23.) KT határozat 

a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadása tárgyában 

 (89. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy az ESZEPSZ 
tagintézményeinél a ráfordított fajlagos munkaidő alapján készüljön részletes pénzügyi 
beszámoló az ellátott szakfeladatonkénti, (továbbá a feladatmutatók alkalmazásával  
lebontva az egyes elvégzett feladatokra jutóan) 2010. évre, ill. a tervezett saját bevételek, 
központi normatívák és támogatások, önkormányzati finanszírozás, továbbá ráfordítás 
kimutatására 2011. március 30-ig. 
 
Határidő: 2011. március 30. 
Felelős: polgármester, ESZEPSZ vezetője 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 123/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
123/2011. (III. 23.) KT határozat 

a CORA üzlethelyiség hasznosítása tárgyában 
 (102. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy a 2151 Fót, Fehérkő u. 1. szám alatti Hipermarketben 

található B 51-es számú üzlethelyiséget közüzemi ügyfélszolgáltatónak bérbe kívánja 
adni;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a szóba jöhető közműszolgáltatókkal tárgyaljon az 1. 
pontban meghatározott üzlethelység bérbeadásáról; 

3. marketing-információs iroda rotációs rendszerben történő esetleges létrehozását 
határozza el a fóti vállalkozók részére és aktív bevonásával, amennyiben ehhez a 
Cora Hipermarket is hozzájárul;  

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pont alapján folytatott tárgyalásokról számoljon be 
a Képviselő-testületet soron következő ülésén. 

 
Határidő: áprilisi képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 124/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
124/2011. (III. 23.) KT határozat 

 CORA üzlethelyiség hasznosítása tárgyában 
 (102. sz. anyag) 

 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg 
az okmányiroda létesítésének a lehetőségét, esetlegesen Rákospalotával történő közös 
üzemeltetés vonatkozásában. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 125/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
125/2011. (III. 23.) KT határozat 

megbízási szerződés jóváhagyása pályázatírói feladatok ellátására tárgyában 
 (108. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező pályázatírói cég vállalkozási 

szerződését az elfogadott módosításokkal; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott szerződést írja alá; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a várható pályázatírói sikerdíj összegét – legfeljebb 25 

millió forint keretösszeg erejéig – építtesse be a 2011. évi költségvetés soron következő 
módosításába. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester    

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 126/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 

126/2011. (III. 23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének tárgyában 

 (87. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1. elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2011. évi közbeszerzési tervet, 

azzal a kiegészítéssel, hogy abban szerepeljen a pályázatírói cég kiválasztása 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv Kbt.-ben foglalt kötelezettségeinek 
(nyilvánosság, módosítás, aktualizálás) tegyen eleget. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 127/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
127/2011. (III. 23.) KT határozat 

Tájékoztató az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítmények 
szerződéses jogviszonyának felülvizsgálata tárgyában  

(104. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítmények 
szerződéses jogviszonyának felülvizsgálata tárgyában adott tájékoztatást elfogadja; 

• felkéri dr. Szotyori Judith és dr. Nagy Attila ügyvédeket, hogy a vonatkozó 
felépítményekkel kapcsolatban a 2011. májusi ülésre vizsgálják meg az 
önkormányzat fokozottabb védelmének a lehetőségét, továbbá azt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonosi jogok ne 
csorbuljanak. 

 
Határidő: 2011. májusi KT ülés 
Felelős: polgármester, dr. Szotyori Judith és dr. Nagy Attila ügyvédek 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 128/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
128/2011. (III. 23.) KT határozat 

Zsebkalauz kiadvány rendelése tárgyában 
 (101. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri a Jegyzőt a Zsebkalauz kiadvány tartalmának összeállítására és elkészítésére; 
2. felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a kiadvány tartalmát ellenőrizze, és 

sokszorosítás előtt hagyja jóvá.      
3. felkéri a Polgármestert, hogy rendeljen 1250 db Fóti Zsebkalauz kiadványt 160Ft,-

Ft/db nettó áron a Forrás Kiadótól; 
4. felkéri a Jegyzőt, hogy a kiadvány vételi árát biztosítsa a 2011. évi költségvetés Kt. 

dologi kiadásai 50.soráról, a Turisztikai keret 200 e Ft terhére; 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 129/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
129/2011. (III. 23.) KT határozat 

2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése tárgyában  
(85. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységénél  
� 2011. augusztus 1-től, augusztus12-ig, valamint 
� 2011. december 27-től, december 30-ig terjedő időszak munkanapjaira 

igazgatási szünetet rendel el. 
 
felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend megszervezéséről, valamint az 
ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 130/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
130/2011. (III. 23.) KT határozat 

a mezőőri szolgálat által használt gépjárművek tárgyában 
 (109. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy a mezőőri szolgálat által használt Daihatsu Terios 1.3 CX és 
SsangYong Korando DLF típusú gépjárműveket bruttó 750.000,- Ft áron eladja az 
Auto Park Maxabo Kft-nek; 

2. felkéri a polgármestert, hogy az összeget a 2011. évi költségvetés soron következő 
módosításába építtesse be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 131/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
131/2011. (III. 23.) KT határozat 

a Nyugati Iparterület kapcsán felkérendő igazságügyi szakértő megbízása tárgyában 
 (110. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Nyugati iparterület kapcsán kérelmezett előzetes 
bizonyítási eljárás közjegyzői munkadíját, 35.540.- Ft-ot, haladéktalanul banki 
átutalással teljesítse a Dr. Újvári Tamás közjegyző bankszámlájára; 

2. elfogadja a közjegyző végzésében meghatározott szakértői díjra vonatkozó 
keretösszeg mértékét és felkéri a Polgármestert, hogy a közjegyző által a 
későbbiekben megadott bankszámlára a szakértői díj fedezetéül 671.950.- Ft 
átutalásáról haladéktalan gondoskodjon; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a szakértő megbízási díját (bruttó 671.950.-Ft 
keretösszeg), továbbá a közjegyző munkadíját (bruttó 35.540.-Ft keretösszeg) 
finanszírozza az elfogadott 2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.1 Nyugati 
iparterület kármentesítése, rendezése sora terhére; 

4. kéri, hogy a 2027/2 hrsz. terület kerüljön be a vizsgálandó ingatlanok körébe a 
41/2011 sz. KT határozat 4. pont tartalmának érvényesítése mellett.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 132/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 

132/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos nyilatkozat 

tárgyában 
 (111. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-1.1.1 
pályázati konstrukcióban a kivitelezésre pályázni kívánó Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt rendszerről 
megfelelő tájékoztatást kapott, a pályázat tartalmát megismerte;  

2. a létrejövő hulladékgazdálkodási rendszerhez nem kíván csatlakozni;  
3. megbízza a Polgármestert, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1 pályázat második 
fordulójához szükséges nyilatkozatot aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 133/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
133/2011. (III. 23.) KT határozat 

a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése tárgyában 
(112. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. hozzájáruló nyilatkozatát adja abban a vonatkozásban, hogy a Tóth Kázmér utca – 
Bacsó Béla utca – 71. számú vasútvonal csomópontjában meglévő gyalogos és 
gépjármű közlekedésére alkalmas vasúti átjáró megszüntetése nem ellentétes a 
jelenleg hatályos 13/2001. (VII.13.) számú KT rendelethez tartozó szabályozási 
tervvel, illetve a Város fejlesztési elképzeléseivel, valamint lakossági érdeket nem 
sért; 

2. támogatja a Tóth Kázmér utca – Bacsó Béla utca – 71. számú vasútvonal 
csomópontjában lévő átjáró megszűnése következtében a Kemény Gusztáv utca – 
Somogyi Béla utca – 71. számú vasútvonal csomópontjában a gyalogos vasúti 
átkelőhely kiépítését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 

 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 134/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i nyílt üléséről 

 
 
 
 

134/2011. (III. 23.) KT határozat 
a KIÉT kérelme tárgyában 

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a KIÉT kérését, miszerint a 
megszavazott 100 E Ft-os béren kívüli juttatásra fizetendő munkáltatói járulék összegével a 
Képviselő-testület megemeli a béren kívüli juttatás keretét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z135/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i zárt üléséről 

 
 
 

Z135//2011. (III. 23.) KT határozat 
bírósági ülnök jelölése tárgyában 

 (90. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az alábbi személyeket jelöli: 

1. a Dunakeszi Városi Bírósághoz ülnöknek 
Bojsza Tamásné   
Gyuráné Deszpot Ildikó  
Pozderka Gáborné  
 

2. a Pest Megyei Munkaügyi Bírósághoz ülnöknek 
Dóra Lajos  
Szabó Attila  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z136/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i zárt üléséről 

 
 
 
 
 

Z136//2011. (III. 23.) KT határozat 
Mohácsi Józsefné közterület használati díj szüneteltetésének kérelme tárgyában  

(99. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Mohácsi Józsefné (2151 Fót, Semmelweis u. 
13.) a Fót, Vörösmarty tér 18/a. sz. alatti, közterületen álló pavilon közterület használati díj 
szüneteltetése ügyében beadott kérelmének helyt ad és a közterület használati díj 
megfizetése alól a bérbeadás időpontjáig, legfeljebb 2011. június 3o-ig mentesíti. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z137/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i zárt üléséről 

 
 
 
 

Z137//2011. (III. 23.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában 

 (91. sz. anyag) 
 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Ifjú Sándor (1955. 09. 04.) Fót, Németh K. u. 39. szám alatti lakos részére a  tartósan 

beteg élettárs ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2011. január 31. napjától az 
éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-ával 
megegyező összegben (jelenleg 23.600.-Ft) odaítéli. 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z138/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i zárt üléséről 

 
 
 

Z138//2011. (III. 23.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában 

 (91. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• Oroszlán Ibolya (1983. 07. 31.) Fót, Szántó u. 6875 hrszám alatti lakos részére a 
tartósan beteg szülő ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2011. március 27. 
napjától az éves központi költségvetési törvényben meghatározott alapösszeg 80 %-
ával megegyező összegben (jelenleg 23.600.-Ft) odaítéli. 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 
Cselőtei Erzsébet  s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z139/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i zárt üléséről 

 
 

Z139//2011. (III. 23.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában 

 (91. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Burzuk József (1954. 12. 24.) Fót, József A u. 11. szám alatti lakos részére a  

tartósan beteg szülő ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2011. április 30. 
napjával megszünteti, tekintettel az ápolt halálesetére. 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

 
Határidő: azonnal 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z140/2011.            

 
 

   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 23-i zárt üléséről 

 
 
 

Z140 //2011. (III. 23.) KT határozat 
 újabb újságpályázat elbírálása tárgyában 

 (106. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 3o-i rendkívüli ülésén dönt az 
újság pályázat elbírálása ügyében. Szükségesnek tartja, hogy 2011. március 3o-án 
árfordulós tárgyalás tartását, amelyre az érintetteket meghívja. A tárgyalás lefolytatásával az 
Emberi Erőforrás Bizottságot bízza meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 25. 
Hajnali Jánosné jkv. 
 

 

 

 

 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z141/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z141/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Füle Ferenc pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat     
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    

 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  

 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z142/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z142/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Finta Béla  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    

 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z143/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 
 

Z143/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Csere Fruzsina  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  

 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z144/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 
 

Z144/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Szolnoki Imre  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z145/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 
 

Z145/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z146/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 
 

Z146/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Csige József  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z147/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 
 

Z147/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Nagy Tímea  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna    
   jegyzőkönyvvezető   
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  

      



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z148/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z148/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Nagy Mátyás pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z149/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z149/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Vecsernyés István pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z150/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z150/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Illés Melinda pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z151/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z151/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Radácsi Zsuzsanna  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z152/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z152/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Nagy Zsolt  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 

 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z153/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z153/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Regős József  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z154/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z154/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Pomázi Miklós pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z155/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z155/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Fejes Zsolt  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z156/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z156/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Mádly Zsolt  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z157/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
 
 

Z157/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat jegyzői állására  

Dr. Barkóczi Péter  pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 158/2011.            

 
           Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 
 

158/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  

• hogy a jegyzői pályázat újra az előzővel azonos feltételekkel, március 31-én 
jelenjen meg; 

• beérkezési határidő 2011. április 18. munkaidőben; 
• pályázatok bontása: 2011. április 21.  
• döntés, a következő testületi ülésen.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Jegyző  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

Az SZMSZ 55. § (2) bek. alapján a határozat 
végrehajtását felfüggesztem.  
Fót, 2011. március 31.    
 
    Cselőtei Erzsébet  
       polgármester  



 

 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 159/2011.            

   Tárgy: KT határozat közlése 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 

159/2011. (III. 30.) KT határozat 
a Németh Kálmán Általános Iskola tornatermének felújítása pályázati forrásból tárgyában 

(113. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 09.) BM 
rendelet az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéséhez kapcsolódó 
központosított előirányzatra a Németh Kálmán Általános Iskola tornatermének 
felújítására. 

2. kijelenti, hogy a Németh Kálmán Általános Iskola tornatermét a beruházás 
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az 
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

3. a fejlesztést az alábbi forrásösszetétellel fogadja el. 

 

A támogatás forrás 
összetétele 

 

Támogatás igénylése 
hazai forrásból 

20.000.000,- Ft. 

Saját forrás 5.114.124,- Ft. 

Összesen 25.114.124,- Ft. 

    

     4. Az 5.114.124 Ft. saját forrást az Önkormányzat elfogadott 2011. évi 
költségvetési rendelete IV/a. melléklet IV.2.2. céltartalékok Stratégiai Alap  sorról 
biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző  
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 160/2011.    
                          Tárgy: KT határozat közlése 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 

160/2011. (III.30.) KT határozat  
az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai tagóvoda engedélyes és kiviteli terveinek 

elkészítése tárgyában 
(114 sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. kifejezi azon szándékát, hogy el kívánja készíttetni az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai tagóvodájának bővítésére szolgáló engedélyes és kiviteli szintű terveit, 
figyelembe véve az épület megújuló energiaforrással történő működtetését; 

2. felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy – az épületen fennálló szerzői jog miatt – a tervek 
elkészíttetése érdekében folytasson le hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást Nemeshegyi Gyula tervezővel; 

3. a Bíráló Bizottság tagjainak felkéri Gráf Mihály és Lévai Sándorné képviselőket, dr. 
Barkóczi Péter és Fegyveres Péter köztisztviselőket, továbbá Dobsa Sándor 
hivatalos közbeszerzési tanácsadót; 

4. a Közbeszerzési Szabályzat 24. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének 
megnevezéséről, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló 
döntés jogát a jelen közbeszerzési eljárás során a Polgármesterre delegálja; 

5. az óvoda telekviszonyainak rendezése érdekében jóváhagyja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező változási vázrajzot és dönt arról, hogy a 983/2 hrsz-ú ingatlan 
művelési ága kivett közterületről kivett óvoda és udvarra változzon. 

6. Felkéri az Aljegyzőt, hogy az óvoda jelenlegi épületének az ingatlan-nyilvántartásban 
történő feltüntetésére vonatkozó, az 56/2010.(VII.07.) sz. KT határozat szerinti, 
valamint a terület művelési ág megváltoztatásához szükséges ingatlan-nyilvántartási 
eljárást kezdeményezze. 

7. a tervek elkészíttetésére bruttó 5.823.500.-Ft-ot biztosít az alábbi összetételben: 
8. 4.000.000.-Ft-ot a beruházási kiadási soron; 
9. 1.823.500.-Ft-ot a céltartalék fejlesztési alapjáról történő átcsoportosítással. 

10. felkéri a Polgármestert, hogy a 7. pontban meghatározott 1.823.500.-Ft-ot a 2011. évi 
költségvetés következő módosításába építtesse be; 

11. felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást követően a tervezői szerződést 
írja alá. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 161/2011.    
                          Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 
 

161/2011. (III.30.) KT határozat  
iskola előkészítő csoport indítása tárgyában 

(115 sz. anyag) 
 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. felkéri a Fáy András Általános Iskola igazgatóját, hogy a hatályos jogi szabályozás 

keretein belül dolgozza ki a 2011. szeptember 1-jétől indítandó iskola előkészítő 
csoport(ok) (maximum 2) megvalósítási lehetőségeit; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont alapján készíttessen előterjesztést a Képviselő-
testület soron következő rendes ülésére.  

 
Határidő: 2011. áprilisi rendes ülés 
Felelős: jegyző, Kakuk Zsolt igazgató 

 

 

    

 
Cselőtei Erzsébet  s.k.  

polgármester  
 Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 162/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 

162/2011. (III.30.) KT határozat 
az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Kft-vel megkötendő „megbízási keretszerződés”, 

valamint az egyedi közfeladatok, mint közhasznú tevékenységek ellátása érdekében 
megkötendő szerződések tárgyában 
(korábban kiküldött 107 . sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
  
 1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat és a Kft között a 
428/2008.(XI.05.) számú határozat alapján, 2008. november 11. napján megkötött megbízási 
keretszerződést az új megbízási keretszerződés aláírásának napjával, a keretszerződésbe 
foglalva, közös megegyezéssel sz űntessék meg .  
  
 2. az Önkormányzat és a Kft között a közfeladatok ellátásával összefügg ő 
megbízási keretszerz ődést elfogadja,  felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés 
aláírására azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön bele egy 4. sz. melléklet, ami a 
hibabejelentés és visszaigazolás rendszerét dolgozza ki.  
 
 3. Elfogadja  jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződést a 
vagyongazdálkodási feladatok elvégzésére vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert 
ezen szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, Kft ügyvezetője 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 163/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 
 
 

163/2011. (III.30.) KT határozat 
a nyugati iparterület kapcsán felkérendő igazságügyi szakértő megbízásának kiegészítése 

tárgyában  
(110/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. 2027/2 hrsz-ú ingatlan – előzetes bizonyítási eljárás keretében történő – szakértői 
vizsgálat díjának fedezetére bruttó 150.000.- Ft keretösszeget biztosít az elfogadott 
2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.1 Nyugati iparterület kármentesítése, rendezése 
sora terhére; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a közjegyzői végzésben meghatározott szakértői díj 
közjegyző részére történő átutalására; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2027/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan szerezze be a 
többségi tulajdonosok hozzájárulását arra, hogy az igazságügyi szakértő, a fent 
nevezett hrsz-ú ingatlanra belépjen, és ott szakértői tevékenységet végezzen. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 164/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 
 
 

164/2011. (III.30.) KT határozat  
kompenzációk ügyében döntés előkészítő bizottságba történő delegálás tárgyában 

(116. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
kompenzációs, valamint a Zöld Híd Régió Kft. utókalkulációs rendszerének vizsgálatára 
létrehozandó döntés előkészítő bizottságába Cselőtei Erzsébet polgármestert delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 165/2011.            

 
       Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i üléséről 

 
 
 
 

165/2011. (III. 30.) KT határozat  
az önkormányzat intézményeiben dolgozó nyugdíjazás előtt álló munkatársak nyugdíjba 

vonulásának rendezése tárgyában  
(117. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó, hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. 
évi költségvetés kiadásai terhére az intézményvezetők munkáltatói jogkörükben a nyugdíjba 
vonuló dolgozók munkaviszonyát felmentéssel szüntethessék meg.  
   
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z166/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
A Képviselő-testület 2011. március 30-i zárt üléséről 

 
Z166/2011. (III. 30.) KT határozat 

Előterjesztés újság tárgyában  
(106/a. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. az önkormányzati újság szerkesztésére, kiadására, nyomdai előállítására, 
terjesztésére - a lefolytatott vállalkozói ajánlattételi eljárás alapján – Windhager Kft 
ajánlattevőt hirdeti ki nyertesnek, amelynek árajánlata havi bruttó 375.ooo.- Ft.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel kössön 
vállalkozási szerződést; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozási díjat építtesse 
be a 2011. évi költségvetésbe. 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon arról, hogy a pályázók értesüljenek a döntésről.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. március 31.  
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

  
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 167/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
K I V O N A T 

A Képviselő-testület 2011. április 6-i, rendkívüli zárt üléséről 
 

 
167/2011. (IV. 06.) KT határozat 

Z/141/2011. – Z/157/2011. sz. határozatok 
 felfüggesztésének elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

 
Z/141/2011. (III. 30.) 
Z/142/2011. (III. 30.) 
Z/143/2011. (III. 30.) 
Z/144/2011. (III. 30.) 
Z/145/2011. (III. 30.) 
Z/146/2011. (III. 30.) 
Z/147/2011. (III. 30.) 
Z/148/2011. (III. 30.) 
Z/149/2011. (III. 30.) 
Z/150/2011. (III. 30.) 
Z/151/2011. (III. 30.) 
Z/152/2011. (III. 30.) 
Z/153/2011. (III. 30.) 
Z/154/2011. (III. 30.) 
Z/155/2011. (III. 30.) 
Z/156/2011. (III. 30.) 
Z/157/2011. (III. 30.) 

 
számú határozatok felfüggesztését elfogadja, és a jegyzői pályázatokat 2011. április 13-án, 
szerdán 17 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében újra tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 7.  
 
 
Hajnali Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 168/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
 a Képviselő-testület 2011. április 6-i, rendkívüli üléséről 

 
 

168/2011. (IV. 06.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 158/2011. (III. 30.) sz. 
határozat felfüggesztését elfogadja, és a fenti határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet  s.k.  
polgármester  

 Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 7.  
 
 
Hajnali Jánosné 
jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 169/2011.            

 
                  Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

169/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Füle Ferenc  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett: 
 

Pozderka Gábor s.k.  
alpolgármester  

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 170/2011.            

 
   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 
 

170/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Finta Béla  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett: 
 

Pozderka Gábor s.k.  
alpolgármester 

  
 

           Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
    jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 171/2011.            

 
                  Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

171/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Csere Fruzsina 
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett: 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

 

  
 

Polgár  Erzsébet s.k.  
aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 172/2011.            

 
                    Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

172/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Szolnoki Imre  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 173/2011.            

 
                     Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i üléséről 

 
 

173/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet    
polgármester  

helyett: 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
    jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 174/2011.            

 
                    Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 

174/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Csige József  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 175/2011.            

 
             Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 

175/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Nagy Tímea  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett: 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 176/2011.            

 
           Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli  üléséről 

 
 
 

176/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Nagy Mátyás  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 7.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 177/2011.            

 
                  Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

177/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Vecsernyés István  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
    jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 178/2011.            

 
          Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

178/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Illés Melinda   
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 179/2011.            

 
                Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i üléséről 

 
 
 

179/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Radácsi Zsuzsanna    
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
    jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 180/2011.            

   
          Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

180/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Nagy Zsolt  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 181/2011.            

 
               Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 

181/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Regős József  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 182/2011.            

 
               Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 
 

182/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Pomázi Miklós     
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 183/2011.            

 
              Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 

183/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Fejes Zsolt  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett: 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 184/2011.            

 
                Tárgy: KT határozat közlése.  

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 

184/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Mádly Zsolt     
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 185/2011.            

 
               Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 

185/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Barkóczi Péter      
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 186/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 13-i rendkívüli üléséről 

 
 

186/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzői pályázatra beérkezett 
pályázatok érvényesek, de a pályázat maga eredménytelen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet   
polgármester  

helyett:  
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester 

  
Polgár  Erzsébet s.k.  

aljegyző   

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 14.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 187/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 

187/2011. (IV. 20.) KT határozat 
villamos energia számítása közbeszerzési eljárás tárgyában 

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a villamos energia számítása 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 188/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 
 

188/2011. (IV. 20.) KT határozat 
Beszámoló elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a polgármester beszámolóját a két 
ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 189/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i nyílt üléséről 

 
 
 
 

189/2011. (IV. 20.) KT határozat 
az intézmények „Várépítő” pályázaton való részvétele tárgyában 

 (123. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a pályázat benyújthatósága érdekében felhatalmazza az Apponyi Franciska Óvoda, a 
Garay János Általános Iskola és a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény vezetőjét arra, hogy a Bulid Communication által 
meghirdetett „Várépítő pályázat” megvalósításához szükséges mértékig a 2011. évi 
költségvetési rendelete IV/a. melléklet II. 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi 
felújítási alap sor terhére intézményenként 2 millió Ft keretösszeg mértékéig 
kötelezettséget vállaljon; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy az április 20-án született KT határozatot a pályázat szoros 
beadási határideje miatt másnapra adja ki az intézményvezetők részére. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. április 21. 

 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 190/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i nyílt üléséről 

 
 
 

 
190/2011. (IV. 20.) KT határozat 
kistérségi nyári napközi tárgyában 

 (120. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. kifejezi azon szándékát, hogy igénybe veszi a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás 

által működtetett nyári napközis tábor szolgáltatásait; 
2. a táborozáshoz szükséges támogatást a 2011. évi költségvetési rendelet 4/a számú 

melléklet „Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveiknek” során szereplő 1.500.000 forintból biztosítja; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy Dunakeszi Város Önkormányzatával a fenti tárgyban 
kössön együttműködési megállapodást. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 191/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 
 

191/2011. (IV. 20.) KT határozat 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása tárgyában  

(130. sz. anyag) 
 
Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. az önkormányzati intézmények 2010. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
ezer Ft 

Intézmény Helyesb. Alul(+) ill.  Kvetési Elvont Jóváhagy.  - ebből   - ebből  

megnevezése pénzmar. túlfin.(-) pénzmar. pénzmar. pénzmar. működési fejlesztési 

Fay András Általános Iskola 1279 7881 9160 9154 6 6 0 

Garay János ált. iskola 522 8762 9284 6066 3218 3218 0 

Németh K. ált. iskola 1074 5131 6205 871 5334 5334 0 

Apponyi Franciska Óvoda 167 5959 6126 6052 74 74 0 

Fóti Boglárka Óvoda 260 8249 8509 5020 3489 3489 0 

Közművelődési Központ 2082 2014 4096 1050 3046 3046 0 

ESZEPSZ 314 420 734      734 0 0 0 

Fóti Népművészeti szakiskola 3104 10329 13433 8657 4776 4776 0 

Zeneiskola 15 1669 1684 1684 0 0 0 

Ö S S Z E S E N : 8817 50414 59231 39288 19943 19943 0 

Polgármesteri Hivatal 1417164 -49659 1367505 1352246 15259 9883 5376 

Mindösszesen 1425981 755 1426736 1391534 35202 29826 5376 
2. felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint jóváhagyott pénzmaradvány összegeivel a 

2011. évi költségvetés megfelelő előirányzatainak módosításáról szóló előterjesztést nyújtsa 
be; 

3. a DMRV-vel megkötendő koncessziós szerződés aláírását követően 2011. év folyamán a 
tárgyi eszközök mérlegsorból az üzemeltetésre átadott eszközök mérlegsorra átvezeti az 
üzemeltetésre átadott vagyonelemek értékét 792.288 eFt összeggel; 

4. a forgalomképes vagyonát az erre feljogosított szakértővel felülvizsgáltatja 2011. év folyamán 
5. felkéri az intézményvezetőket, hogy a beszámolójukat egységes szerkezetben tegyék meg. 

 
Határidő: soron következő költségvetési módosítás  
Felelős: polgármester  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. április 21.  
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 192/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 192/2011. (IV. 20.) KT határozat  

az Önkormányzati Zeneiskola átszervezése tárgyában 
 (119. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy az Önkormányzati Zeneiskolát – tekintettel Csomád Község 

Önkormányzat zeneoktatás tárgyú kérelmére - át kívánja szervezni azzal a feltétellel, hogy ez a 
Fóti Önkormányzatnak többletköltséget nem jelent. 

2. tervezi, hogy az Önkormányzati Zeneiskola alapító okiratában a felvehető gyermeklétszámot 400 
főre megemeli és az intézményt egy csomádi telephellyel bővíti; 

3. a fenti szándéknyilatkozat megvalósulása érdekében felkéri Fót Város Jegyzőjét, hogy:  
• az átszervezéssel kapcsolatosan keresse meg a véleményezési joggal rendelkező intézmény 

alkalmazotti közösségét, az iskolai szülői szervezetet (Köot. 1o2. § (3) bekezdés), hogy az 
átszervezéssel kapcsolatban véleményeiket mielőbb, de legkésőbb a megkereséstől számított 
20 napon belül elkészítsék . 

• keresse meg az Oktatási Hivatalt, hogy az Országos szakértői névjegyzékben szereplő 3 
független szakértő személyére tegyen javaslatokat (Köot. 88§ (6) bekezdés). 

• az Oktatási Hivatal által megjelölt szakértőktől a megjelöléstől számított 3 napon belül kérjen 
be árajánlatokat.  

4. felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy az Oktatási Hivatal által megjelölt és árajánlatot 
beadott szakértők közül az árajánlatok beérkezésétől számított 3 napon belül válassza ki azt a 
szakértőt, aki az eset összes körülményeire tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot tette;  

5. felkéri a Polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által kiválasztott szakértővel a lehető 
legrövidebb idő alatt a megbízási szerződést kösse meg, akként, hogy a szakértői véleményt, 
annak kézbesítésével egyidejűleg küldje meg a a Megyei Önkormányzat részére, hogy az 
nyilatkozzon arról, hogy a tervezett intézmény-átszervezés összhangban van-e a Megyei 
Fejlesztési Tervben foglaltakkal. (Köot. 88. 0 (6) bekezdés). E dokumentumok a májusi KT ülésre 
készülő előterjesztés mellékletét képezzék; 

6. a szakértői díjat a Képviselő-testület 2011. évi költségvetés dologi kiadásai 42. sorszámú 
szakértői díj keretösszeg terhére biztosítja; 

7.  felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület 2011. 
május 18-i ülésére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a végső döntés meghozatala céljából. 
(A döntéshozatal legkésőbbi időpontja 2011. május 31. lehet). Az előterjesztés mellékletét 
tartalmazza az Önkormányzati Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása és a két önkormányzat 
közötti megállapodási tervezet. 

 
Határidő: azonnal; május 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. április 21.  
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 193/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
193/2011. (IV. 20.) KT határozat 

Fáy András Általános Iskola átszervezése tárgyában  
  (132. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy a Fáy András Általános Iskolát – tekintettel az indítandó 
tanköteles korú óvodai csoportokra – profilbővítéssel több célú intézménnyé kívánja 
átszervezni; 

2. tervezi, hogy a Fáy András Általános Iskola alapító okiratában módosítja az alábbiakat: 
• intézmény neve 

intézmény típus szerinti besorolása 
évfolyamok száma (bővül 2 óvodás csoporttal) 
alaptevékenység szakágazati, szakfeladati rendje a fenti szándéknyilatkozat megvalósulása 
érdekében felkéri a Jegyzőt, hogy:  

3. az átszervezéssel kapcsolatosan haladéktalanul keresse fel a fenti tárgyban véleményezési 
joggal rendelkező intézmények alkalmazotti közösségeit, az iskolaszékeket, az iskolai szülői 
szervezeteket és az iskolai diákönkormányzatokat (Köot. 1o2. § (3) bekezdés), hogy az 
átszervezéssel kapcsolatban véleményeiket mielőbb, de legkésőbb a megkeresésétől 
számított 15 napon belül elkészítsék (Köot. 1o2. § (3) bekezdés) 

• keresse meg az Oktatási Hivatalt, hogy az Országos szakértői névjegyzékben szereplő 3 
független szakértő személyére tegyen javaslatokat (Köot. 88§ (6) bekezdés). 
az Oktatási Hivatal által megjelölt szakértőktől, a megjelöléstől számított 3 napon belül kérjen 
be árajánlatokat; 

3. felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy az Oktatási Hivatal által megjelölt és  árajánlatot 
beadott szakértők közül az árajánlatok beérkezésétől számított 3 napon belül válassza ki azt a 
szakértőt, aki az eset összes körülményeire tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot tette; 

      felkéri a Polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által kiválasztott szakértővel a 
kijelöléstől számított 5 napon belül a megbízási szerződést kösse meg akként, hogy a 
szakértő a szakvéleményt legkésőbb a 2011. májusi rendes ülésig készítse el; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a szakértői véleményt, annak kézbesítésével egyidejűleg küldje 
meg a Megyei Önkormányzat részére, hogy az nyilatkozzon arról, hogy a tervezett 
intézményátszervezés összhangban van-e a Megyei Fejlesztési Tervben foglaltakkal (Köot. 
88. § (6) bekezdés). E dokumentumok a májusi KT ülésre készülő előterjesztés mellékletét 
képezzék. 

5. a szakértői díjat a Képviselő-testület 2011. évi költségvetés dologi kiadásai 42. sorszámú 
szakértői díj keretösszeg terhére biztosítja; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület 2011. 
május 18-i ülésére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a végső döntés meghozatala 
céljából.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző, Kakuk Zsolt igazgató    

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. április 21.  
Hajnali Jánosné jkv. 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 194/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 
 

194/2011. (IV. 20.) KT határozat 
pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltése tárgyában  

(138. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• pályázatot ír ki jegyzői munkakör betöltésére, mely pályázati kiírást a http://www.kszk.gov.hu 
honlapján közzéteszi; 

• a pályázatok bontására és előzetes értékelésére 3 tagú Előkészítő Bizottságot hoz létre, 
melynek tagjai: Polgár Erzsébet aljegyző, Szabó Mihály JÜSZB elnök; Csóti Anita 
humánreferens; 

• a  pályázati kiírást az alábbi szöveggel fogadja el: 
 

Fót Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
jegyzői 

munkakör betöltésére.  
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős  
 
A vezetői megbízás időtartama: Határozatlan idejű  
 
A munkavégzés helye: Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
 
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban Ötv.), 
valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza.  
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Ötv., valamint az Önkormányzati hatásköri 
jegyzék tartalmazza  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a 
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. Törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 
szabályzat 13. számú melléklete)  
                         
Pályázati feltételek: 

�   Magyar állampolgárság, 
�   Cselekvőképesség, 
�   Büntetlen előélet, 
�   Főiskola, - igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori  

 képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  
�  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�  Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,  
�  Nyertes pályázat esetén munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi alkalmasság,  
�  Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság 

elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat 
alapján adott mentesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:      



 

� Több éves települési önkormányzatnál végzett jegyzői gyakorlat előnyt jelenthet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
�   Szakmai önéletrajz 
�   Képesítést igazoló dokumentumok másolatai 
�   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
�   A pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői  

  elképzelései 
�   Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen nyílt ülés  

  tartásába beleegyezik-e   
�  Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához 
�  Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat tartalmát az     

 elbírálásban  résztvevők, valamint munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselői 
megismerhessék. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. május 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóti Anita humán referens nyújt, a 06-70/ 
459-0963 –as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
� Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). 

Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 
SZI/R/126/2/2009 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyzői.  

� Személyesen: A Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

A beérkezett pályázatok bontására 2011. május 19-én, majd a pályázatok elbírálására a bontást 
követő első Képviselő- testületi ülésen kerül sor. A pályázókat a meghallgatás időpontjáról telefonon 
értesítjük.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. júniusi 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
� Fót Város honlapján : 2011. április 27. 
� NKI honlapján:            2011.április 27.   

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat benyújtásának határideje a beérkezési határidő is egyben. A borítékra  az 
azonosítószámon felül kérjük írják rá „ Pályázatbontás előtt nem bontható” A pályázat elbírálási 
határidejétől függetlenül a Képviselő- testület korábbi időpontban is dönthet a pályázó személyéről. Az 
álláshelyen a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. tv. (Ktv.) szerinti határozatlan idejű 
köztisztviselői kinevezésre kerül sor, 6 hónap próbaidő közbeiktatásával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. április 21.  
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 195/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 

195/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a 71. sz. Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése a Mozdony 

Büfé telkén kialakítandó P + R parkolók tárgyában  
(124. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. megerősíti a 7/2011. (I.19.) KT határozatában foglaltakat és egyben hozzájáruló 
nyilatkozatát adja abban a vonatkozásban, hogy a Mozdony Büfé telkén létesülő P+R 
parkoló kiépítése nem ellentétes a jelenleg hatályos 13/2001. (VII.13.) számú KT 
rendelethez tartozó szabályozási tervvel, illetve a Város fejlesztési elképzeléseivel, 
valamint lakossági érdeket nem sért; 

2.  elfogadja és támogatja a tervezői szándékot, hogy a hivatkozott P+R parkoló az 
előkészítő projekt része lesz, a tervező konzorcium elkészíti a parkoló engedélyezési 
és kiviteli terveit és megszerzi a szükséges engedélyeit. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 196/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 
 
 

196/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a 71. sz. Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése a meglévő 

állomás épület tárgyában  
(129. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a 
MÁV Vagyonkezelő Zrt-t azzal a szándékkal, hogy Fót Város Önkormányzata a bontásra 
szánt vasútállomás épületet – a szolgálati lakás nélkül - 90 évi időtartamra térítésmentesen 
bérbe veszi, az épületet saját költségén új funkciójának megfelelően felújítja és átalakítja, ill. 
gondoskodik annak a város és polgárai érdekében történő működtetéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 197/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i nyílt üléséről 

 
 

 
197/2011. (IV. 20.) KT határozat 

a Vagyonrendelet tárgyában 
(136. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri: 
 

1. a 122/2008. (II. 27.) Képviselő-testületi határozattal összefüggésben 2011. évben 
felülvizsgálat útján tisztázni az Önkormányzat szándékát; 

2. a vagyonrendelet elemeit összhangba kell hozni a hatásköri jegyzékkel, mely az 
SZMSZ 5. sz. mellékletét képezi; 

3. az Ámr. szerinti beszámolási időszakban készüljön jegyzékkel a KT elé a 
vagyonrendelet mellékletében szereplő kataszteri változás; 

4. a vagyonkataszterrel kapcsolatos adatok forgalmát elektronikus úton vagy digitális 
adathordozók alkalmazásával juttassák el a képviselők részére; 

5. a KHT kifejezést mindenhol az Önkormányzat gazdasági társasága kifejezésre 
cseréljék; 

6. a vagyonrendelet mellékleteiben forgalomképesség szerint csoportosított 
vagyonelemek a beazonosításukat biztosító hrsz. feltüntetésével szerepeljenek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 198/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 
 
 

198/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a 2023/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában 

(137. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy a 2023/10 hrsz-ú ingatlant zártkörű versenytárgyalás 
keretében kívánja elidegeníteni; 

2. elfogadja a szakértő értékbecslését a 2023/10 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, mely 
érték a zártkörű versenytárgyaláson képezi az induló licitárat; 

3. kifejezi azon szándékát, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan zártkörű 
versenytárgyalás időpontjaként 2011. május 1-ét jelöli meg; 

4. felkéri a Dobsa Bt – mint közreműködőt – hogy szakértőként vegyen részt a 
tárgyaláson. 

 
Határidő: azonnal, május 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 199/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 

 
199/2011. (IV. 20.) KT határozat 

FKF Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás tárgyában 
(125. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bartos Sándor alpolgármestert, hogy 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel a kedvezményes települési szilárdhulladék 
elhelyezési Együttműködési megállapodást – az Önkormányzatot képviselő személy 
megnevezésének módosítását követően – aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 200/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 
 

200/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a kisalagi temető, ravatalozó és kommunális helyiség építése tárgyában  

(126. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. megbízza a Fóti Közszolgáltató Kft-t a Fót Kisalagi Temető új ravatalozó építési 
munkáinak teljes körű bonyolításával (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés); 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a JÜSZB által elfogadott, és a PFB által jóváhagyott 
tervek alapján a megbízási szerződést kösse meg;  

3. a ravatalozó építési költség fedezetéül ütemezetten, utólagos elszámolással a Fóti 
Közszolgáltató Kft fejlesztési tervében szereplő 11 M Ft-os keretösszeg szolgál. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 

 
 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 201/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
 
 

201/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a kisalagi temető, ravatalozó és kommunális helyiség építése tárgyában  

(126. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, 
hogy a 41 M Ft-os fejlesztési keretre vonatkozóan készítsen fejlesztési tervet a Képviselő-
testület májusi ülésére, ami tartalmazza a ravatalozó fejlesztési költségét is. 
 
Határidő:  május 
Felelős: Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 

 
 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 202/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 
 

202/2011. (IV. 20.) KT határozat 
irodaszer beszerzés tárgyában 

 (141. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a 71/2011. (II.23.) számú határozatán alapuló, irodaszer beszerzése tárgyában kiírt 
közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja; 

2. kifejezi azon szándékát, hogy összevont közbeszerzési eljárást kíván indítani Fót 
Város Önkormányzatának költségvetési szervei részére szükséges irodaszer 
beszerzésére; 

3. felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy az 1. pontban meghatározott ismételt közbeszerzési 
eljárást folytassa le; 

4. a Bíráló Bizottság tagjának felkéri Lévai Sándorné és Földi Pál képviselőket, Dobsa 
Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót, továbbá dr. Barkóczi Péter és Fegyveres 
Péter köztisztviselőket választja; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy az irodaszer beszerzéssel 
érintett intézmények időarányosan – a 2011. január 1- és 2011 augusztus 1 közötti 
időszakra - kapják meg a kompenzációt a tavalyi beszerzéseik költségeinek 
megfelelő mértékben; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás lezárását követően a képviselő-testület soron 
következő rendes ülésére a nyertes személyének kiválasztása érdekében 
készíttessen előterjesztést; 

7. felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmények irodaszer ellátási rendszerét dolgozza ki; 
8. felkéri a Polgármestert, hogy az 5. pontban meghatározott költségeket építesse be a 

2011 évi költségvetésbe. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 203/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, nyílt üléséről 

 
203/2011. (IV. 20.) KT határozat 

a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési beruházása kapcsán kötött szerződések 
felmondása tárgyában 

 (139. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Inis Business Kft-vel kötött megbízási szerződést 
azonnali hatállyal fel kívánja mondani; 

2. kinyilvánítja azon szándékát, hogy a BPM.Mérnöki Iroda Kft-vel kötött megbízási szerződést 
azonnali hatállyal fel kívánja mondani; 

3. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Arden Real Kft.vel kötött vállalkozási szerződést fel 
kívánja mondani; 

4. felkéri az Önkormányzat ügyvédeit, hogy az 1-es, 2-es és 3-as pontban meghatározott 
szerződések felmondását készítse elő; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 4-es pontban meghatározott felmondásokat azok elkészültét 
követően azonnal írja alá; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Simonics Kft-vel kössön megbízási szerződést a  szakértői 
vélemény alapján a beruházásban fennmaradó munkák tételes árazott és árazatlan 
költségvetésének elkészítésére; 

7. kifejezi azon szándékát, hogy a Garay János Általános Iskola akadálymentesítése beruházás 
tervek szerinti kivitelezésére közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni; 

8. felkéri a Dobsa Bt-t, hogy a 6. pontban meghatározott költségvetés elkészültét követően - 
annak figyelembe vételével - a 7. pontban meghatározott közbeszerzési eljárást folytassa le a 
Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően; 

9. a 6. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak felkéri Gráf 
Mihály és Grigalek László képviselőket, dr. Barkóczi Péter és Fegyveres Péter 
köztisztviselőket, továbbá Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás lezárását követően készíttessen előterjesztést a 
nyertes személyének kiválasztására; 

11. felkéri a Polgármestert, hogy a várható közbeszerzési költségeket terveztesse be a 2011. évi 
költségvetésbe a működési tartalék terhére; 

12. felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzat alapján folytasson le vállalkozói ajánlatkérői 
eljárást a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan. 

13. felkéri a Jegyzőt, hogy a 12. pontban meghatározott eljárás nyertesét nevezze meg. 
14. felkéri a Polgármestert, hogy a 13. pont alapján megnevezett műszaki ellenőrrel kössön 

megbízási szerződést. 
15. felkéri a Polgármestert, hogy a 6. pontban meghatározott megbízási díj fedezetéül bruttó 

125.000.-Ft keretösszeget építtesse be a 2011. évi költségvetés soron következő 
módosításába a működési tartalék terhére; 

16. felkéri a Polgármestert, hogy határidő-módosítást kezdeményezzen a VÁTI-val az elnyert 
pályázati összeg fizetése tárgyában. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/204/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, zárt üléséről 

 
 
 

Z/204/2011. (IV. 20.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában 

 (122. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• Besenyei Béla (1962. 05. 27.) Fót, Tanács József u. 28. szám alatti lakos részére a 
tartósan beteg házastárs ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2011. május 31. 
napjával megszünteti, tekintettel az ápolt halálesetére. 

• felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/205/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, zárt üléséről 

 
 

Z/205/2011. (IV. 20.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában 

 (122. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• Csipkés Olivér Jenő (1982. 10. 17.) Fót, Bartók B. u. 1. szám alatti lakos 
méltányossági ápolási díj iránti kérelmét elutasítja. Tekintettel a vonatkozó Képviselő-
testületi rendelet 5. § /1/ bekezdésére, mely szerint méltányossági ápolási díjban 
részesíthető az a személy, aki beteg hozzátartozója állandó gondozását végzi, 
elsősorban akkor, ha munkahelyétől fizetés nélküli szabadságot kénytelen igénybe 
venni, vagy a beteg ellátását más hozzátartozó keresetveszteség nélkül nem tudja 
biztosítani.  
Kérelmező munkaviszonyban nem áll, az ápolt ellátását a nyugdíjas házastárs 
keresetveszteség nélkül biztosítani tudja.  

• felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal értesítse. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 206/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, zárt üléséről 

 
 

Z/206/2011. (IV. 20.) KT határozat 
Bagi Katalin lakbér-beszámítási kérelme tárgyában  

(128. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

� az Önkormányzat tulajdonát képező, 2151 Fót, Ady E. u. 19. szám alatti szolgálati 
lakás rendeltetésszerű használatra alkalmassá tételéhez felmerült 206.062.-Ft 
költséget Bagi Katalin bérlőnek bérbeszámítás útján megtéríti; 

� felkéri a polgármestert, hogy a kieső bérleti díj összegét az Önkormányzat 
költségvetésének soron következő módosításakor építesse be a 2011. évi 
költségvetési rendeletbe; 

� felhívja a Fóti Közszolgáltató Kft, mint vagyongazdálkodó figyelmét arra, hogy a 
szerződés 11. pontja alapján a felújításra a felek előzetes írásbeli megállapodása 
alapján kerülhet sor. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/207/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 20-i, zárt üléséről 

 
 
 

Z/207/2011. (IV. 20.) KT határozat 
az önkormányzat folyamatos könyvvizsgálati feladatainak ellátása tárgyában 

 (134. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete felkéri a polgármestert, hogy a legkedvezőbb 
ajánlatot tevő H.O.M.-AUDIT Könyvvizsgáló, Számviteli és Pénzügyi Tanácsadó Kft –vel 
(képviseli: Hegedűs Miklós úr, költségvetési minősítésű bejegyzett önkormányzati 
könyvvizsgáló) kössön könyvvizsgálatra vonatkozó megbízási szerződést további két évre 
220 E Ft + ÁFA/hó összeggel. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 21.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 208/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 27-i, rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 

208/2011. (IV. 27.) KT határozat 
az Önkormányzat újrakötendő vagyon- és felelősségbiztosításának kiválasztásáról 

 (144. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. mérlegelve a beterjesztett biztosítási ajánlatokat, a Generali Providencia Biztosító 
ajánlatát választja ki szerződés céljából 2011. május 1. napon kezdődő biztosítási 
évre; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlatot tartalmazó biztosítási szerződést 
kösse meg; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Generáli-Providencia Biztosítóval megkötendő 
biztosítási szerződés (2011. évi költségvetésben szereplő 1.800 eFt fölötti) többlet 
költségét 2011. évi költségvetés 4/a melléklet IV. 2.2. Céltartalékok Működési tartalék 
sora terhére a költségvetési rendelet soron következő módosításakor építesse be a 
2011. évi költségvetésbe; 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy a folyamatban lévő kátyúkárok rendezése érdekében, az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítsa a Biztosító felé. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 28.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 209/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 27-i, rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 

209/2011. (IV. 27.) KT határozat 
az Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjáról 

 (145. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010-2014 évekre szóló 
gazdasági programját, a bizottsági véleményeket figyelembe véve elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 28.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 210/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 27-i, rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 

210/2011. (IV. 27.) KT határozat 
Együttműködési szerződés-tervezet Fót Város közigazgatási határán belül létesülő 

kazánhamu és salak hulladék-lerakóhellyel kapcsolatos kérdések tárgyában 
 (140. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy további egyeztetést folytasson, és a bizottsági 
észrevételek alapján írásos (szakértői) véleményeket szerezzen be az UTILIS Szolgáltató 
Kft-től az alábbi kérdések vonatkozásában: 

1. minden szempontra kiterjedő környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány  
szükséges; 

2. szakhatósági vizsgálattal ki kell zárni a vízbázis veszélyeztetését jelentő  
kockázatokat; 

3.  tisztázandó az esetleges jogutód cégek felelőssége; 
4.  tisztázandó a folyamatos ellenőrzés megoldása; 
5.  ajánlatot kell bekérni a tűrési díjra (a szerződésbe beépítendő); 
6.  tisztázandó a beszállított mennyiség, a szállítási, a bánya tervezett üzemeltetési  

időtartama,  az útépítés befejezésének időpontja; 
7.   tisztázandó a megépült út tulajdonjoga; 
8.   tisztázandóak a létrejövő ingatlan tulajdonviszonyai. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 28.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 211/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 27-i, rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 
 

211/2011. (IV. 27.) KT határozat 
tisztítószer beszerzés tárgyában 

 (142. sz. anyag) 
 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. a tisztítószer beszerzés tárgyában lefolytatott vállalkozói ajánlatkérői eljárást 

eredményessé nyilvánítja és nyertesnek a Flor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 1144 Bp. Ezred utca 2. szám.) ajánlattevőt nevezi meg, amelynek végső 
ajánlata (a dokumentációban meghatározott ajánlati kosár szerint): 3.657.170.- + Áfa 
volt;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ajánlattevővel a szállítási 
szerződést kösse meg; 

 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 28.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 212/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 27-i, rendkívüli, nyílt  üléséről 

 
 

212/2011. (IV. 27.) KT határozat 
a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulási megállapodás tárgyában 

 (143. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 28.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/213/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 27-i, rendkívüli, zárt üléséről 

 
 
 

Z/213/2011. (IV. 27.) KT határozat 
a Településüzemeltetési KHT dolgozóinak munkaügyi pere tárgyában 

 (146. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Településüzemeltetési KHT dolgozóinak 
munkaügyi pere tárgyában készült előterjesztés tárgyalását levette a napirendi pontok közül. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 28.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 214/A/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. április 27-i, rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 

214/A/2011. (IV. 27.) KT határozat 
feljelentés megtétele törpe vízmű eltűnése tárgyában 

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, 
hogy tegyen feljelentést a Forgács-féle ház udvaráról hiányzó törpe vízmű eltűnéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. április 28.  
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 214/2011.                                          Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

214/2011. (V. 18.) KT határozat 
a Dunakeszi Mentők Alapítvány fóti napközbeni sürgősségi orvosi ügyeleti feladatainak 

ellátása tárgyában 
 (149. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• támogatni kívánja a Dunakeszi Mentők Alapítványt, Fót város közigazgatási 
területén belül a napközbeni sürgősségi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 
érdekében, 2011. július 1-től hétfőtől csütörtökig 8 óra és 19 óra közötti 
időszakban, valamint pénteken 8 óra és 16 óra közötti időszakban; 

• felkéri a Polgármestert, hogy a Dunakeszi Mentők Alapítvánnyal kösse meg a 
támogatási szerződést 2011. július 1-től 2012. június 30-ig, havi bruttó 800.000.- Ft 
támogatási díjjal; 

• felkéri a Polgármestert, hogy 2011. július 1-től 2011. december 31-ig terjedő 
időszakra, 4,8 millió Ft összeget tervezzen be a 2011. évi költségvetés 4/a 
melléklet, Céltartalékok, Működési tartalék sora terhére, és  ezt az összeget 
szerepeltesse a 2011. évi költségvetés I. sz. módosításába; 

• felkéri az ESZEPSZ igazgatóját, hogy a „napközbeni sürgősségi orvosi ügyelet” 
elhelyezését biztosítsa a Fót, Szent Benedek u. 15. sz. alatti épületben, az 
éjszakai ügyeleti szolgálathoz hasonlóan (a költségeket a 2011. évi költségvetés 
egész évre biztosította. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester  

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 215/2011.                                          Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

215/2011. (V. 18.) KT határozat 
a Bíráló Bizottság munkájának elfogadásáról 

az Ibolyás utcai Óvoda építési engedélyezési terv ügyében 
(szám nélkül) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás 
utcai tagóvodájának építési engedélyezési terv ügyében létrehozott Bíráló Bizottság 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 216/2011.                                          Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

216/2011. (V. 18.) KT határozat 
Beszámoló elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a polgármester beszámolóját 
a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 217/2011.                                          Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

217/2011. (V. 18.) KT határozat 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  

(158. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos 
jelentést az alább felsorolt határozatok kivételével elfogadja: 

1/2011. (I. 19.) 
4/2011. (I. 19.), 
15/2011. (I. 26.), 
16/2011. (I. 26.), 
17/2011. (I. 26.), 
23/2011. (I. 26.), 
41/2011. (I. 26.), 
50/2011. (II. 2.), 
58/201. (II. 23.), 

115/2011. (III.23.) 
 

• kéri, hogy csak a ténylegesen befejezett, illetve a késedelmes végrehajtásoknál a 
késedelmi okok indoklásával kerüljenek lejelentésre a határozatok. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 218/2011.                                          Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

218/2011. (V. 18.) KT határozat 
Egyházi rendezvények keret felosztására megbízás 

(15. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Emberi Erőforrás Bizottságot az 
egyházi rendezvények részére a 23/2011. (I. 26.) sz. KT határozattal elfogadott 500.000 Ft-
os keret felosztására a döntés-előkészítő munka végzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: EEB 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 219/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

219/2011. (V. 18.) KT határozat 
a Fóti Közszolgáltató Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 

tárgyában  
(163. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonos képviseletében adjon ki 
szándéknyilatkozatot a Fóti Közszolgáltató Kft könyvvizsgálói részére a vállalkozás 
folytatásáról; 

2. a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatára az alapító okiratot akként módosítja, 
hogy abban szükség esetére lehetővé teszi a tulajdonosi pótbefizetést; 

3. az Önkormányzat, illetve a KFT nyilvántartásában szereplő kölcsönös követelést, 
illetve kötelezettséget a kompenzáció módszerével rendezi (5.000.-eFt értékben) 

4. tulajdonosként 28.000 eFt pótbefizetéssel rendezi a Fóti Közszolgáltató KFT 
tőkehelyzetét, amelyből 17.000 eFt összeget a 2011. január hónapban nyújtott 
tulajdonosi kölcsön pótbefizetéssé történő átminősítésével rendez, a fennmaradó 
11.000 eFt pótbefizetés forrása a 2011. évi önkormányzati költségvetés 4/a számú 
melléklet IV. 2.2 Céltartalékok során található Működési tartalék összege; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a fenti kompenzáció, átminősítés és pótbefizetés miatt 
szükséges költségvetési változtatásokat az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének soron következő módosításába építesse be; 

6. tulajdonosként elfogadja a Fóti Közszolgáltató KFT benyújtott 2010. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját; 

7. felkéri az érintett könyvvizsgálókat, hogy dolgozzanak ki középtávú stratégiát a Fóti 
Közszolgáltató KFT eredményes feladatellátása előmozdítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 220/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

220/2011. (V. 18.) KT határozat 
a 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó Vendéglő épületének további hasznosítása 

tárgyában  
(160. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti 
ingatlanok bérlőit nyílt pályázat útján kívánja kiválasztani. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: polgármester, Kft ügyvezetője 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 221/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

221/2011. (V. 18.) KT határozat 
a 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó Vendéglő épületének további hasznosítása 

tárgyában  
(160. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. a pályázati felhívásokat elfogadja az ajánlattételi felhívásban elfogadott 
módosításokkal; 

2. felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, hogy a pályázati felhívásokat a 
Versenyeztetési Szabályzatnak megfelelően tegye közzé. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 222/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

222/2011. (V. 18.) KT határozat 
ESZEPSZ két szakmai vezető vezetői pótléka tárgyában 

(161. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• felkéri a Polgármestert, hogy az ESZEPSZ-nél felmerülő vezetői pótlék többletigényt, a 
177.800 Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosításánál az 
intézményfinanszírozás szükség szerinti megemelésével biztosítsa a költségvetési 
rendelet 4/a számú melléklet IV.2.2. Céltartalékok, Működési tartalék sor terhére; 

• a vezetői pótlék többletigény összege 2011. június 1-től 7 hónapra kerüljön 
betervezésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 223/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
223/2011. (V. 18.) KT határozat 

Önkormányzati Zeneiskola átszervezése tárgyában  
(119/a sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. tudomásul veszi Spáthné Faragó Éva közoktatási szakértő szakvéleményét a Fóti 

Önkormányzati Zeneiskola átszervezéséről; 
2. a jelen előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően módosítja az Önkormányzati 

Zeneiskola alapító okiratát; 
3. jóváhagyja a Fót Város Önkormányzata és a Csomád Község Önkormányzata között 

megkötendő módosított Együttműködési Megállapodást azzal, hogy 
a. annak 9. pontjából a pontos összegek törlendők, 
b. Csomád Község Önkormányzata vállalja a lehívható normatív költségvetési 

támogatás és a tényleges költségek különbözetének megfizetését; 
c. A 2011. évi normatívát Csomád Község Önkormányzata előlegezze meg Fót 

Város Önkormányzatának a sikeres lehívástól függő visszafizetési kötelezettség 
mellett, de amennyiben a normatíva lehívása bármely okból sikertelen, ezen tétel 
is 2011-ben Csomád Község Önkormányzatát terheli; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott Együttműködési Megállapodást 
írja alá;  

5. 2011. szeptember 1-jei kezdéssel az Önkormányzati Zeneiskola pedagógiai 
álláshelyeinek számát 3,5 fő pedagógus státusszal megemeli. Az engedélyezett 3,5 
státuszt kizárólag a csomádi bővítésre, az ottani zeneoktatás ellátására lehet 
felhasználni; 

6. felkéri a Zeneiskola igazgatóját, hogy az intézmény dokumentumait (pedagógiai program, 
SZMSZ) vizsgálja felül és a szükséges módosításokat a képviselő-testület soron 
következő ülésére terjessze elő; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy a csomádi telephely minősítési eljárását 2011. augusztus 
31-ig kezdeményezze az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szakmai Minősítő 
Testülete előtt; 

8. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyeztetéséről és a Közoktatási Információs 
Rendszerbe való feltöltéséről. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 224/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

224/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fáy András Általános Iskola átszervezése tárgyában 

 (132/a sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. tudomásul veszi Baksay Lászlóné közoktatási szakértő szakvéleményét a Fáy 
András Általános Iskola átszervezéséről; 

2. a Fáy András Általános Iskola – jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező – 
Alapító Okiratát elfogadja azzal, hogy 

a. annak 8. pontja helyesen: közintézmény (68 évfolyamos általános iskola és 1 
évfolyamos óvoda) 

b. annak 12. pontja kiegészül a következővel: óvoda 1 évfolyam 
3. 2011. augusztus 15-ei kezdéssel a Fáy András Általános Iskola álláshelyeinek 

számát 4 fő státusszal (1 fő dajka, 3 fő óvodapedagógus-tanító) megemeli. 
4. felkéri a Fáy András Általános iskola igazgatóját, hogy az intézmény dokumentumait 

(pedagógiai program, SZMSZ, házirend) vizsgálja felül és a szükséges 
módosításokat a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyeztetéséről és a Közoktatási Információs Rendszerbe való feltöltéséről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, Kakuk Zsolt igazgató    

 
   

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 225/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

225/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• Fót, Hámán Kató utcát 776. hrsz, Wass Albert utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
 
 
 
   

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 226/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

226/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Bacsó Béla utcát, Apponyi Franciska utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  

 
 
 

   

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 227/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

2272011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Fürst Sándor utcát, Alberti Béla utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 228/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 
 

228/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Sallai Imre utcát, Szent Imre utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  

 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 229/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

229/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Ságvári Endre utcát, Mindszenti József utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 230/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

230/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Somogyi Béla utcát, Ybl Miklós utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 
 

 
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 231/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

231/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Engels utcát, Balavásár utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 232/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

232/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Lenin közt, Kun Pál utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  

 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 233/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

233/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Vöröshadsereg közt, Móricz Zsigmond köznek nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 234/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

234/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Ötvös közt, Agárdi Gábor utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  

 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 235/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

235/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, November 7. teret, Sipos Pál térnek nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 236/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

236/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Úttörő utcát, Jedlik Ányos utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 

 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 237/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

237/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Varga András utcát, Nagy László utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  

 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 238/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

238/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Kónya Lajos utcát, Őri Barna utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  

 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 239/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

 
239/2011. (V.18.) KT határozat  

Utcanevek házszámozása tárgyában  
61/a. sz. előterjesztés  

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2011. május 18-i 
képviselő-testületi ülésen átnevezett utcákban a házszámozást is tekintse át, és a felmerülő 
javításokat végeztesse el.  
 
Határidő: 2011. azonnal, és december 
Felelős:    Jegyző  
 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 240/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

240/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanév táblák felavatása tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az augusztus 20-i városi 
ünnepségre, amellyel egyidőben történik az utcanév táblák felavatása, a fóti érdekeltségű 
névadók leszármazottait  hívja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Jegyző  

 
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 241/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

241/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• felkéri a Jegyzőt, hogy az új utcanév táblák mellé, a fóti kötődésű híres 

személyiségekről kerüljön ismertetőt tartalmazó tábla is kihelyezésre; 
• felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét az ismertető táblák elkészíttetésére, 

árajánlatok elfogadása után; 
• felkéri a Jegyzőt, hogy készüljön tájékoztató újságcikk a lebonyolítás ütemtervéről, 

módjáról és annak illetékmentes voltáról. 
Határidő: azonnal  
Felelős:    Jegyző, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 

 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 242/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

242/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fót, Móricz Zs. út 43. 4092/91 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozása tárgyában 

 (147. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. felkéri a Jegyzőt, hogy a terület pontos felmérését előzetesen végeztesse el a 2011. 
évi költségvetés 4/b mellékletében szereplő KT Dologi Kiadások Telekkitűzés sor 
terhére; 

2. az útcsatlakozás kiépítése tekintetében a költségviselő fél a kérelmező Mobilfót Kft; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására a Fót, Móricz Zs. 

út 43. 4092/91 hrsz-ú önkormányzati úton létesítendő útcsatlakozás kiépítéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 243/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

243/2011. (V. 18.) KT határozat 
a települések komplex információ-technológiai és biztonságtechnikai fejlesztésének 

támogatására kiírt pályázati konstrukción való részvétel tárgyában 
 (148. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• kinyilvánítja a szándékát, hogy részt kíván venni a térfigyelő kamerarendszer 
támogatására kiírt pályázaton; 

• kikéri a Rendőrség javaslatát a bűnügyi szempontból kritikus területekről, különös 
tekintettel az önkormányzati intézményekre; 

• tervpályázatot ír ki a szükséges mikrohullámú rendszerterv kidolgozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 244/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

244/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fót, 3963/10, 3303 hrsz-ú ingatlanok elektromos ellátása tárgyában  

(150. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• felhatalmazza a Polgármestert a Fót, 3963/10 és a 3303 hrsz-ú ingatlanok elektromos 
ellátása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás aláírására az önkormányzati úton 
létesítendő 0,4 kV-os elektromos földkábel hálózat kiépítéséhez; 

• az elektromos ellátás kiépítése tekintetében költségviselő fél a megrendelő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 245/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

245/2011. (V. 18.) KT határozat 
egészségügyi közgazdász szakértő megbízása az ESZEPSZ pénzügyi átvilágítása 

tárgyában 
 (156. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESZEPSZ pénzügyi 
átvilágításához egészségügyi közgazdász szakértő igénybevételével vizsgálatot folytat le. A 
szakértői vizsgálat programja terjedjen ki: 

1. az ESZEPSZ 2011. tervezésének átvizsgálására; 
2. az intézménynél követendő vezetési irányvonal meghatározására; 
3. a feladatellátás költség- és munkaidő-hatékonyságának, ill. eredményességének 

vizsgálatára; 
4. a menedzsment problémák feltárására; 
5. az intézmény 2010. évi beszámolójának vizsgálatára; 
6. a gazdasági szempontok figyelembe vételével a tagintézmények szétválasztására, 

vagy egyben tartására is készüljön javaslat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 246/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

246/2011. (V. 18.) KT határozat 
egészségügyi közgazdász szakértő megbízása az ESZEPSZ pénzügyi átvilágítása 

tárgyában 
 (156. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
I. 
 

1. a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata alapján szakértőt vesz igénybe az 
ESZEPSZ pénzügyi vizsgálatához; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a szakértői vizsgálat elvégzéséhez 3 ajánlatot kérjen be 
a Verseny Szabályzat szerint. 

 
II. 
 

1. felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, hogy 3 napon belül válassza ki azt a 
szakértőt, aki az eset összes körülményeire tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot tette; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság által kiválasztott 
szakértővel a kijelöléstől számított 5 napon belül a megbízási szerződést kösse meg 
akként, hogy a szakértő a szakvéleményt legkésőbb a júniusi rendes ülésig készítse 
el; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a maximum bruttó 1.000.000 Ft összegű szakértői díjat 
a 2011. évi költségvetés soron következő módosításánál annak 4/a. melléklet IV.2.2. 
során szereplő Működési tartalék terhére építesse be a költségvetésbe. 

 
Határidő: június  
Felelős: polgármester  
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 



 

Szám: 247/2011.            
 

                   Tárgy: KT határozat közlése 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

247/2011. (V. 18.) KT határozat 
szabálytalan közterület-használat tárgyában 

(152. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy Fót város belterületén a 
jogtalan, vagy szabálytalan közterület-használat kerüljön teljes körű felülvizsgálatra, és arról 
készüljön összefoglaló a problémák csoportosított felsorolásával. 
 
Határidő: 2011. decemberi KT ülés 
Felelős:   Jegyző 

 
 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k. . 

aljegyző  
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 248/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

248/2011. (V. 18.) KT határozat 
Előterjesztés Fót Város Önkormányzata, a Prologis Hungary Thirty Two Kft, valamint a MŰ-

HELY Tervező és Tanácsadó Zrt között kötendő háromoldalú „Tervezői szerződés” 
megkötése tárgyában 

(154. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata, a Prologis Hungary Thirthy 
Two Kft, valamint a MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt között kötendő, jelen 
előterjesztés mellékletét képező háromoldalú „Tervezői Szerződés”-t írja alá; 

2. dönt arról, hogy a megkötendő tervezési szerződés 8. pontjában szereplő 
dokumentumokat a főépítész köteles beterjeszteni a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 249/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 

249/2011. (V. 18.) KT határozat 
Előterjesztés a városközpontban működtetendő piac ideiglenes helyének kijelölése 

tárgyában 
 (155. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. előkészítő munkacsoportot hoz létre, a Polgármester, a PFB-tagok és a Főépítész 
közreműködésével az ideiglenesen megvalósítandó piacra vonatkozó javaslat és 
projekt kidolgozására; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi sajtó mellékleteként készüljön visszaküldendő kérdőív 
a piac helyére, jellegére és gyakoriságára vonatkozó pontokkal. 

 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:   Polgármester, Jegyző 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 250/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

250/2011. (V. 18.) KT határozat 
Előterjesztés a Garay János Általános Iskola és a 13 utca projektek pályázati költségeiről 

(157. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. tudomásul veszi az előterjesztésben szereplő beszámolót; 
2. kéri, hogy a lehetőség ellenére a pályázati támogatásnál nem igényelt, és nem 

elszámolt kiadási tételek miatt keletkezett kár összegszerű megállapítására készüljön 
pénzügyi-szakmai minősítés a projektek kapcsán; 

3. tekintettel arra, hogy elszámolható kiadási tételek kikerültek a pályázati támogatások 
igényléséből, ezért felkéri az Aljegyző asszonyt, hogy vizsgálja ki a pályázatok 
beadásával kapcsolatos KT határozatok körülményeit, továbbá azt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal alkalmas-e EU finanszírozású pályázatok elszámolására és 
lezárására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Aljegyző 
 
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 251/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 
 
 
 

251/2011. (V. 18.) KT határozat 
Gyermeknap és Főzőverseny rendezvény céljára területfoglalási engedély tárgyában  

(164. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• a május 28-án megrendezendő Vadásznap, Főzőverseny, Városi Gyermeknap és 
Fóti-futi verseny megrendezésére a napközis tábor területét térítésmentesen a 
rendezők rendelkezésére bocsátja; 

• felhívja a rendezők figyelmét a rendezvény idejében felmerülő rendkívüli 
eseményekért felelősséggel a szervezők tartoznak. 

 
Határidő: május 28. 
Felelős: rendezők 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 252/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

252/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fóti Közművelődési Központ 2010. éves beszámolója tárgyában 

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja azon határidő módosítást, mely 
szerint a Fóti Közművelődési Központ 2010. éves beszámolója 2011. június 30-ig készüljön 
el. 
 
Határidő: június 30. 
Felelős: intézményvezető 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 253/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, nyílt üléséről 

 
 

253/2011. (V. 18.) KT határozat 
helyi autóbuszjárat menetrend módosítása és az SZTK járat 

szerződése tárgyában  
(159. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a folyamatos ellátás érdekében kössön szerződést a 
jelenlegi szolgáltatóval 2011. június – szeptember hónapok vonatkozásában az 
SZTK-járat finanszírozására;  

2. pályázatot ír ki az SZTK-járatra, a pályázat döntési határideje a szeptemberi rendes 
KT ülés napja; 

3. hozzájárul a FÓT II. HELYI JÁRAT menetrendtáblázata 3. oszlopának törléséhez 
(10.30-kor induló járat). 

 
Határidő: azonnal, szeptember 
Felelős:   Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/254/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 18-i, zárt üléséről 

 
 
 

Z/254/2011. (V. 18.) KT határozat 
 ápolási díj tárgyában 

 (153. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• Fehér Annamária (1991. 03. 29.) Fót, Sikátorpuszta 17. szám alatti lakos részére a 
tartósan beteg szülő ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2011. június 30. 
napjával megszünteti, tekintettel az ápolt halálesetére. 

• Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k. . 
aljegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 19. 
 
 
   Hajnali Jánosné  
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 255/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. május 27-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

255/2011. (V. 27.) KT határozat 
a Fóti Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában  

(165. sz. előterjesztés)  
 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy 250.000 Ft-tal támogatja a Fóti Polgárőr     
    Egyesületet; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási  
    szerződést késlekedés nélkül írja alá; 
3. a támogatás összegét a 2011. évi költségvetés Közbiztonsági keret soráról  
    biztosítja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester  
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. május 27. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 256/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt  üléséről 

 
 
 
 
 

256/2011. (VI.15.) KT határozat  
Beszámoló elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester beszámolóját 
a két ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 257/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt   üléséről 

 
 
 

257/2011. (VI.15.) KT határozat  
a Fóti Nonprofit Közszolgáltató Közhasznú Kft Alapító Okirata módosításához  

(19o. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. Visszavonja a  219/2009. (III.11.) sz. határozatát.  
2. Elfogadja Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának    
    módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegét.  

Felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy a vállalkozások bejegyzéséről a Cégbíróságon 
gondoskodjék.  

3. A Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t kiemelten közhasznúvá  
    nyilvánítja.  
4. Felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy kérelmezze a Kft kiemelten közhasznúvá nyilvánításának 

bejegyzését.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/258/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/258/2011. (VI.15.) KT határozat  
a 2023/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése kapcsán lefolytatott pályáztat tárgyában  

(137/b sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a 2023/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában lefolytatott pályázati eljárást 
eredményessé nyilvánítja és nyertesnek az Agrolánc Kft. (2151 Fót, Jedlik Ányos u. 1.) 
ajánlattevőt nevezi meg, amelynek végső ajánlata nettó 8.2oo.ooo,- Ft (azaz  nettó 
Nyolcmilliókettőszázezer forint) volt; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az adás-vételi szerződést az 1. pontban meghatározott 
ajánlattevővel az alábbi feltételekkel kösse meg az alábbi módosításokkal: 

a.) az adásvételi szerződés tervezetből a 4. és 5. pont törlendő. 
b.) 4. pontként kerüljön bele az adásvételi szerződésbe, hogy „a vevő a vételárat 

egy összegben a szerződés aláírásától számított, 8, azaz nyolc munkanapon 
belül köteles az eladó  által meghatározott 12001008-00169249-00100002 sz. 
számlájára átutalással teljesíteni”; 

c.) A tervezet 9-1o. pontja helyett kerüljön a szerződésbe, hogy: „ a vételár 
kiegyenlítését követően 3, azaz három munkanapon belül az eladó feltétlen, 
végleges és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a vevő 
tulajdonjoga vétel jogcímén és 1/1 arányban, az ingatlan nyilvántartásba 
bejegyzésre kerüljön”; 

 
3. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott összeget építtesse be a 2011 

évi költségvetés soron következő módosításába oly módon, hogy az képezzen 
céltartalékot a Művelődési Ház felújítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/259/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/259/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyzői pályázat elbírálása ügyében titkos 
szavazással kíván dönteni.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/260/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/260/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Percze Tünde által benyújtott jegyzői 
pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/261/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/261/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Finta Béla által benyújtott jegyzői pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/262/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/262/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Révész Tibor által benyújtott jegyzői 
pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/263/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/263/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Nagy Zsolt által benyújtott jegyzői pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/264/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/264/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szipőcsné dr. Molnár Éva által benyújtott 
jegyzői pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/265/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/265/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Csige József által benyújtott jegyzői pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/266/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/266/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bak Imre  által benyújtott jegyzői pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:Z/267/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/267/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fejes Zsolt  által benyújtott jegyzői pályázatát 
nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/268/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 
 

Z/268/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Czeczéné dr. Szirmai Gabriella  által benyújtott 
jegyzői pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/269/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/269/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Mádly Zsolt által benyújtott jegyzői 
pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/270/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/270/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csiki Gábor által benyújtott jegyzői 
pályázatát elfogadja.   
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/271/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 
 

Z/271/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Illés Melinda által benyújtott jegyzői 
pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

 
 

Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  

 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/272/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/272/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Baloghné dr. Nagy Edit által benyújtott jegyzői 
pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/273/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

 
Z/273/2011. (VI.15.) KT határozat  

jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  
(177. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Homonai Ildikó által benyújtott jegyzői 
pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/274/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/274/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Bartha András által benyújtott jegyzői 
pályázatát nem fogadja el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/275/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/275/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• az Önkormányzat jegyzői állására a pályázók közül Dr. Csiki Gábor pályázatát 

fogadja el. 
• Dr. Csiki Gábort  illetményét 479.300.-Ft/hó összegben állapítja meg a Ktv. 45. § 

(2) bekezdése c) pontja, 46. § (4) bekezdés c) pontja alapján. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/276/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/276/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• Dr. Csiki Gábort jogviszonyának kezdetét 2011. július 16-tól 6 havi próbaidővel 
állapítja meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/277/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/277/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonja a Z/276/2011. (VI.15.) sz. 
határozatát.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 
 

Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/278/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/278/2011. (VI.15.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Csiki Gábort 2011. július 19-i hatállyal 6 
hónap próbaidő kikötésével, Fót Város Önkormányzat jegyzőjévé nevezi ki.  
Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert a szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 
 

Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/279/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/279/2011. (VI.15.) KT határozat  
mezőőri járulékot megállapító határozat elleni fellebbezés (dr. Koncz Tibor Zoltán) tárgyában  

(167. sz. előterjesztés) 
 
A Képviselő-testület  az első fokon eljáró hatóság határozatát megsemmisíti és egyúttal új 
eljárás lefolytatására kötelezi.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/280/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 
 

Z/280/2011. (VI.15.) KT határozat  
mezőőri járulékot megállapító határozat elleni fellebbezés (id. Koncz Zoltán Tibor) tárgyában  

(168. sz. előterjesztés) 
 
A Képviselő-testület  az első fokon eljáró hatóság határozatát megsemmisíti és egyúttal új 
eljárás lefolytatására kötelezi.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/281/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/281/2011. (VI.15.) KT határozat  
mezőőri járulékot megállapító határozat elleni fellebbezés (dr. Bőgi Zsuzsanna) tárgyában  

(169. sz. előterjesztés) 
 
A Képviselő-testület  az első fokon eljáró hatóság határozatát megsemmisíti és egyúttal új 
eljárás lefolytatására kötelezi.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/282/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/282/2011. (VI.15.) KT határozat  
mezőőri járulékot megállapító határozat elleni fellebbezés (ifj.  Koncz Zoltán) tárgyában  

(170. sz. előterjesztés) 
 
A Képviselő-testület  az első fokon eljáró hatóság határozatát megsemmisíti és egyúttal új 
eljárás lefolytatására kötelezi.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/283/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/283/2011. (VI.15.) KT határozat  
mezőőri járulékot megállapító határozat elleni fellebbezés (Cselőtei József) tárgyában  

(171. sz. előterjesztés) 
 
 
A Képviselő-testület  az első fokon eljáró hatóság határozatát megsemmisíti és egyúttal új 
eljárás lefolytatására kötelezi.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/284/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/284/2011. (VI.15.) KT határozat 
Deákné Tóth Gabriella Fót, Alagi u. 13. sz. alatti lakos 1,3-as szorzóval megemelt útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás ügyének tárgyában 
(173. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• Deákné Tóth Gabriella, Fót, Alagi u. 13. sz. alatti lakos, megemelt érdekeltségi 
hozzájárulással kapcsolatos fellebbezési eljárását felfüggeszti; 

• felkéri a Jegyzőt, hogy a soron következő képviselő-testületi ülésre a 27/1998. sz. 
helyi rendeletet, - amely a magánerős lakossági út-, és közműépítésnek 
önkormányzati támogatási rendszerét szabályozza, - vizsgálja felül.  

Határidő: júliusi KT ülés 
Felelős: Polgármester, Jegyző  
 
 
 
 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/285/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 
 

Z/285/2011. (VI.15.) KT határozat 
Skorday László és Kordayné Kecskeméti Borbála Fót, Március 15. u. 67-1. sz. alatti lakos 

1,3-as szorzóval megemelt útépítési érdekeltségi hozzájárulás ügyének tárgyában 
(173. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Skorday László és Skordayné Kecskeméti 
Borbála, Fót, Március 15. u. 67-1. sz. alatti lakosok, megemelt érdekeltségi hozzájárulással 
kapcsolatos fellebbezési eljárását felfüggeszti; 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 

Az SZMSZ 55 § (2) bek. alapján a határozat végrehajtását felfüggesztem.  
 
Fót, 2011-06-17. 
 
 
       Cselőtei Erzsébet  
          polgármester  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/286/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/286/2011. (VI.15.) KT határozat 
Liling Noel Bodomér Fót, Fürst S. u. 56. sz. alatti lakos térítési díj kedvezmény megállapítása 

miatt benyújtott fellebbezése tárgyában  
(175. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
             • Liling Noel Bodomér Fót, Fürst S. u. 56. sz. alatti lakos személyes gondoskodásért 
fizetendő térítési díjához a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 6/2010. 
(VII.07.)  sz. rendeletének 27. §. /4 / bekezdése alapján  2011. május 1. napjától ingyenes 
étkezést állapít meg; 
             • felkéri a Polgármestert, hogy a kérelmezőt a döntésről alakszerű határozat 
kiadmányozásával értesítse.  

• felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg az autista gyermekek helyi oktatási, nevelési 
lehetőségének megoldását.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/287/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/287/2011. (VI.15.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában  

(176. sz. előterjesztés) 
 
 
Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• felülvizsgálat keretében megállapítja, hogy Hegedűs Teréz  (Budapest, 1961. 02. 01.) 
Fót, Kossuth köz 9. szám alatti lakos a részére megállapított méltányossági ápolási 
díj támogatásra továbbra is jogosult. 

• Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/288/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/288/2011. (VI.15.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában  

(176. sz. előterjesztés) 
 

Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 
• felülvizsgálat keretében megállapítja, hogy Sárközi Istvánné  (Balassagyarmat, 1962. 

05. 02.) Fót, Honvéd u. 16. szám alatti lakos a részére megállapított méltányossági 
ápolási díj támogatásra továbbra is jogosult. 

• Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/289/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

 
Z/289/2011. (VI.15.) KT határozat 

ápolási díj tárgyában  
(176. sz. előterjesztés) 

 
Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• felülvizsgálat keretében megállapítja, hogy Herczeg Endre  (Budapest, 1957. 05. 22.) 
Fót, Németh K. u. 54. szám alatti lakos a részére megállapított méltányossági ápolási 
díj támogatásra továbbra is jogosult. 

• Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/290/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

 
Z/290/2011. (VI.15.) KT határozat 

ápolási díj tárgyában  
(176. sz. előterjesztés) 

 
Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• felülvizsgálat keretében megállapítja, hogy Sárközi Ferenc (Budapest, 1952. 03. 05.) 
Fót Istvánhegyi dűlő 33. szám alatti lakos a részére megállapított méltányossági 
ápolási díj támogatásra továbbra is jogosult. 

• Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/291/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/291/2011. (VI.15.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában  

(176. sz. előterjesztés) 
 

Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 
• felülvizsgálat keretében megállapítja, hogy Pisók Zoltánné (Budapest, 1968. 10. 31.) 

Fót, Tátra u. 10. szám alatti lakos a részére megállapított méltányossági ápolási díj 
támogatásra továbbra is jogosult. 

• Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/292/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/292/2011. (VI.15.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában  

(176. sz. előterjesztés) 
 

Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 
• felülvizsgálat keretében megállapítja, hogy Nagy Gusztávné (Nyírtass, 1950. 02. 20.) 

Fót, Móricz Zs. u. 24. szám alatti lakos a részére megállapított méltányossági ápolási 
díj támogatásra továbbra is jogosult. 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/293/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/293/2011. (VI.15.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában  

(176. sz. előterjesztés) 
 

Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 
• felülvizsgálat keretében megállapítja, hogy Jaros Jánosné (Budapest, 1954. 05. 12.) 

Fót, Ady E. u. 12. szám alatti lakos a részére megállapított méltányossági ápolási díj 
támogatásra továbbra is jogosult. 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 

 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/294/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/294/2011. (VI.15.) KT határozat 
ápolási díj tárgyában  

(176. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Forgács Edit (Budapest, 1960. 08. 31.) Fót, Kemény G. u. 25. szám alatti lakos 

részére a tartósan szülő ápolása miatti méltányossági ápolási díjat 2011. július 31. 
napjával megszünteti, tekintettel az ápolt halálesetére. 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről az érintettet alakszerű határozattal 
értesítse. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/295/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, zárt  üléséről 

 
 

Z/295/2011. (VI.15.) KT határozat 
az ESZEPSZ-nél 2006. óta fennálló munkaügyi jogvita tárgyában 

(181. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• a rendelkezésre álló dokumentumok alapján nem támogatja, a peres és peren 

kívüli egyezség létrehozását Krámer Ibolya munkaügyi perében; 
• emiatt nem kívánja a költségvetést módosítani; 
• felkéri az ESZEPSZ igazgatóját, hogy a jogi képviseletet ellátó ügyvéd, a jogi 

szakvélemény alapján járjon el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Majsai László ESZEPSZ igazgató 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 296/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt  üléséről 

 
 

 
296/2011. (VI.15.) KT határozat 

a Nyugati Iparterület kitakarítása tárgyában  
(182. sz. előterjesztés) 

 

Fót Város önkormányzat Képviselő-testülete 

1. elfogadja az előzetes bizonyítási eljárás keretében kirendelt Kőhlre Artúr igazságügyi 
szakértőnek a Fót, 2027/1-2 hrsz-ú ingatlanok (Nyugati iparterület) hulladékmentesítése 
tárgyában adott szakvéleményét; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező „bartel” 
szerződésben foglaltaknak megfelelően – a tulajdonostársak hozzájárulásának bekérését 
vagy meghatalmazásának beszerzését követően - kössön szerződést a Szűcs Fuvar 
egyéni vállalkozással a nyugati iparterület kitakarítása céljából. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 297/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt  üléséről 

 
 

297/2011. (VI.15.) KT határozat 
a Nyugati Iparterület kitakarítása tárgyában  

(182. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugati Iparterület kitakarítása érdekében az 
előterjesztés mellékletét képező „bartel” szerződésben az alábbi módosításokat építse be:  

• kiegészíti a 6/a ponttal: amennyiben a kontroll mérések közötti időszakban 
lakossági bejelentés alapján a tulajdonos vélelmezi, hogy szennyezett föld került 
terítésre, úgy abban az esetben soron kívüli kontroll vizsgálatot kezdeményez. 
Amennyiben a föld szennyezettsége bebizonyosodik, így ebben az esetben a 
szennyezett föld eltávolítása, és a soron kívüli vizsgálat költsége a vállalkozót 
terheli, amennyiben a soron kívüli vizsgálat eredménye negatív, úgy a soron kívüli 
vizsgálat költsége a kezdeményező tulajdonosokat terheli; 

• 1o. ponthoz: a szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatások 8. és 9. pontja 
alapján azonos érdeket képviselnek és ennek figyelembevételével azokat egymás 
között értékkülönbözet nélkül elcserélik. 

• kiegészül a 17/a ponttal: jelen szerződés csak a Ptk szerinti súlyos 
szerződésszegés esetén bontható fel; 

• 2o. ponthoz: a terület védelméről, a munkaterület átadásától a munka befejezéséig 
a vállalkozó köteles gondoskodni.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 298/2011.                          Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt üléséről 

 
 

298/2011. (VI.15.) KT határozat 
az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása tárgyában  

(191. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. támogatja a Városszépítő Egyesület részvételét a Vidékfejlesztési      
             Minisztérium illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázati kiírásán; 

2.  felkéri a Polgármestert, hogy a Városszépítő Egyesülettel  az Együttműködési  
              Megállapodást kösse meg; 

       3.   felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodásba építesse    
                       be,  hogy a szemét elszállításában az önkormányzat igény szerint legfeljebb    
                       a pályázaton elnyert támogatás 2o %-ig közreműködik; 
                   4. az Önkormányzat az önrészt a környezetvédelmi keret terhére biztosítja.  
Határidő: 2011. június 17. 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 299/2011.                          Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt üléséről 

 
 

299/2011. (VI.15.) KT határozat  
a Németh Kálmán Emlékház oktatási épületének kialakítása tárgyában 

(184. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a nemzeti 
erőforrás miniszter 28/2011. (VI.1.) NEFMI rendeletére a Németh Kálmán Emlékház 
melletti kis épület oktatói és alkotói térré történő kialakítására, amennyiben a szakmai 
team megfelelőnek ítéli az elkészült pályázati anyagot;  

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot készítesse el és nyújtsa be; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a Versenyszabályzat alapján – tekintettel a rendkívüli 

sürgősségre -  válasszon ki tervezőt a pályázathoz szükséges tervek 
elkészíttetésére; 

4. a tervek elkészíttetésére bruttó 500.000.-Ft-os keretösszeget biztosít a 2011. évi 
költségvetés „Intézmény felújítási” sor terhére; 

5. az engedélyezési eljárás költségeinek fedezetére 100.000.-Ft-os keretösszeget 
biztosít a 2011. évi költségvetés „Díjak adók” sor terhére; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a tervezési szerződést írja alá;  
7. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és az építési engedélyezési 

eljáráshoz  szükséges nyilatkozatokat tegye meg, illetve szerezze be. 
 

Határidő: 2011. június 23. 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 300/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt üléséről 

 
 
 

300/2011. (VI.15.) KT határozat  
Kistérségi nyári napközi finanszírozása tárgyában 

(183. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• a nyári napközis tábor működtetéséhez szükséges költségek fedezetére a 
19o/2011. sz. határozatban megállapított 1.5oo.ooo Ft-ot kiegészíti 164.ooo.- Ft-
tal, az általános tartalékkeret terhére; 

• felkéri a Polgármestert, hogy a kiegészítés összegét, a 164.ooo Ft-ot építtesse be 
a 2011. évi költségvetésbe a soron következő módosításánál; 

• felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012-es évre vonatkozóan vizsgálja meg annak a 
lehetőségét, hogy a nyári napközis táboroztatás a helyi iskolákban valósuljon meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 301/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 15-i, nyílt üléséről 

 
 

301/2011. (VI.15.) KT határozat  
Garay János Általános Iskola akadálymentesítése tárgyában lefolytatott ötödik 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában  
(192. sz. előterjesztés)  

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a Garay János Általános Iskola utólagos akadálymentesítése tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, és nyertesnek a Hőpajzs Invest Kft 
(1133. Budapest, Váci út 78/a) ajánlattevőt nevezi meg, melynek végső ajánlata 6o 
hónap jótállási időszak és 2 részszámla kibocsátása mellett 27.2oo.ooo.- Ft + Áfa 
összeg volt; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ajánlattevővel az 
átalányára vállalkozási szerződést kösse meg; 

3. az 1. pontban meghatározott beruházás fedezetét a 2011. évi költségvetés Stratégiai 
alap sora terhére biztosítja.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 16.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 302/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 

302/2011. (VI.22.) KT határozat  
a Kisalagi temető szennyvízelvezetésének a szennyvízhálózatra történő rákötése kapcsán 

megadandó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában 
(186. sz. előterjesztés) 

  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. (a továbbiakban: 

Kft.) a Kisalagi temető szennyvízcsatornáját a szennyvízhálózatra ráköttesse; 
2. felkéri a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására; 
3. az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához a Kft. részére külön forrást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 303/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

303/2011. (VI.22.) KT határozat  
a Fáy András Általános Iskola óvodai csoport beindításához szükséges költségek kimutatása 

tárgyában 
(185. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• felkéri a Polgármestert, hogy egy státusz emeléssel járó kiadás előirányzatokat az 
alábbi részletezés szerint 2011. évi költségvetés soron következő módosításánál 
építtesse be. Három fő óvodapedagógus esetében a járulékokkal együtt 3,5 
hónapra 2011. augusztus 15-től 2011. november 30-ig 2.281.521.- Ft. Egy fő dajka 
státusz esetén járulékkal együtt ugyanezen időszakra 2011. augusztus 15-től 
2011. november 30-ig 476.175 Ft; tagintézményvezetői pótlék ugyanezen 
időszakra járulékokkal együtt 177.800 Ft; 

• Felkéri a Polgármestert, hogy az óvodai csoportbővítés miatt szükséges tárgyi 
feltételek fedezetéül biztosítson további bruttó 2 millió Ft-os keretösszeget úgy, 
hogy a 11/1994-es MKM rendelet szerint feleljen meg; 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti 2 millió Ft-os keretösszeget 2011. évi 
költségvetés soron következő módosításánál építtesse be az általános 
tartalékkeret terhére.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 304/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

304/2011. (VI.22.) KT határozat  
Művelődési Ház felújítása tárgyában 

(179. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzatnak megfelelően folytasson le 

vállalkozói ajánlatkérő eljárást az Ifjúsági Ház, a Művelődési Ház, a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde utcai épületeinek, és a Németh Kálmán Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Intézmény műszaki állapotfelmérésének 
(épületenergetikus, statikus) elvégzésére. A szakértői vizsgálat terjedjen ki a Fóti 
Boglárka Óvoda épületének tetőszerkezetére is.  

• az 1. pontban meghatározott munkálatok fedezetéül bruttó 3 millió Ft 
keretösszeget biztosít a 2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.2 intézményi 
felújítása soráról.  

• Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott eljárás nyertesével 
kössön megbízási szerződést.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  

 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 304/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 

304/2011. (VI.22.) KT határozat  
Művelődési Ház felújítása tárgyában 

(179. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzatnak megfelelően folytasson le 

vállalkozói ajánlatkérő eljárást az Ifjúsági Ház, a Művelődési Ház, a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde utcai épületeinek, és a Németh Kálmán Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Intézmény műszaki állapotfelmérésének 
(épületenergetikus, statikus) elvégzésére. A szakértői vizsgálat terjedjen ki a Fóti 
Boglárka Óvoda épületének tetőszerkezetére is.  

• az 1. pontban meghatározott munkálatok fedezetéül bruttó 3 millió Ft 
keretösszeget biztosít a 2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.2 intézményi 
felújítása soráról.  

• Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott eljárás nyertesével 
kössön megbízási szerződést.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 305/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 

305/2011. (VI.22.) KT határozat  
Művelődési Ház felújítása tárgyában 

(179. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Aljegyzőt, hogy a Wallis csoport 
vállalt kötelezettségének egyenlegéről készíttessen összefoglalót. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Aljegyző  
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 306/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 

306/2011. (VI.22.) KT határozat  
Dani Zoltán ingatlan tulajdoni viszonyának újabb rendezése tárgyában 

(172. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. nem kíván a Dani Zoltán tulajdonában álló 2553/1 hrsz-ú ingatlanra (természetben: 

2151 Fót, Bem u. 28. szám) elidegenítési és terhelési tilalmat alapítani; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottaknak megfelelően járjon el 

az illetékes földhivatal felé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 307/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 

307/2011. (VI.22.) KT határozat  
Dózsa György út Kossuth utca kereszteződés tervezése tárgyában 

(189. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a VILATI Kft.-vel az engedélyes 

tervek hibátlan teljesítése, illetve felülvizsgálata tárgyában; 
felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott tárgyalások 

eredményre vezetnek, úgy arról készíttessen előterjesztést a képviselő-testület soron 
következő ülésére;  

felkéri a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy - amennyiben a 2. pontban 
meghatározott tárgyalások nem vezetnek eredményre -, úgy vizsgálja meg egy, a 
Vilati Kft. elleni, kártérítés igény érvényesítése céljából indítandó polgár peres eljárás 
lehetőségét, és amennyiben azt megalapozottnak találja, a pert indítsa meg. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 308/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 

308/2011. (VI.22.) KT határozat  
Dózsa György út Kossuth utca kereszteződés tervezése tárgyában 

(189. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
felkéri a Jegyzőt, vizsgálja ki, az iratok alapján, hogy a Hivatalt terheli-e felelősség a 

Dózsa György út, Kossuth Lajos utca csomópont tervezésével kapcsolatban; 
a belső vizsgálat szempontjai: a szavatossági jogok érvényesíthetősége, 

elmulasztása, átvételi elismervény alapján fizettek-e ki tervezői díjat, kiviteli tervek 
engedélyes tervek készültek-e; 

felkéri a Jegyzőt, hogy belső ügykezelést és a belső iratforgalmat vizsgálja felül 
különös tekintettel a határidők betartására és az ügyiratok átadására, átvételére.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Jegyző  

 
 

 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 309/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 

309/2011. (VI.22.) KT határozat  
Előterjesztés előirányzat átcsoportosítás tárgyában 

(166. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

az Önkormányzat költségvetésének Polgármesteri Hivatal Személyi előirányzatok 
sorából bruttó 130 ezer Ft-ot átcsoportosít a Képviselő-testület Dologi előirányzatai 
között szereplő Köztisztviselők Napja sorára; 

felkéri a Polgármestert, hogy az előző pontban meghatározottak szerint az előirányzat 
átcsoportosítását az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének soron következő 
módosításába építtesse be.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 310/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 

310/2011. (VI.22.) KT határozat  
javaslat felterjesztési jog gyakorlására a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény megváltoztatása tárgyában  
(188. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján felterjesztési joggal él, és kezdeményezi a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény megváltoztatását; 

felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező felterjesztést küldje meg a 
közigazgatási és igazságügyi miniszter részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 311/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 
 

311/2011. (VI.22.) KT határozat  
a Károlyi Clarisse Alapítvány támogatási kérelme tárgyában  

(18o. sz. előterjesztés)  
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Károlyi Clarisse Alapítvány 
szerződéstervezetét az alábbi módosításokkal fogadja el. 

Fót város irányítószáma :2151.  
Az alapítvány címe, 2151. Fót, Apponyi Franciska u. 5/a. (Bacsó Béla utca 5/a. ) 
A tervezet 4. pontja maradjon ki.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 312/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 

 
312/2011. (VI.22.) KT határozat  

a Károlyi Clarisse Alapítvány támogatási kérelme tárgyában  
(18o. sz. előterjesztés)  

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
felkéri a Polgármestert, hogy a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal kössön támogatási 

szerződést 2011. július 1-től, 2011. december 31-ig; 
a Károlyi Clarisse Alapítvány által működtetett Oltalom Gondozóház működési 

költségeihez 5oo eFt/hó támogatást nyújt; 
felkéri a Polgármestert, hogy a fenti támogatási összeget a 2011. évi költségvetés soron 

következő módosításánál építtesse be a költségvetésbe; 
a Képviselő-testület támogatja, hogy a 10.880 eFt-ot a Károlyi Clarissze Alapítvány, 

fejlesztésre fordíthassa; 
a Károlyi Clarisse Alapítványtól a 2/2011. sz. Polgármesteri Utasításban foglaltaknak 

megfelelően kéri a támogatási összeg felhasználásáról az elszámolást.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 313/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli nyílt  üléséről 

 
 
 

313/2011. (VI.22.) KT határozat  
Németh Kálmán Emlékház oktatási épületének kialakítása tárgyában 

(Egyebek napirend  
 
Fót Város Képviselő-testülete  

• tudomásul veszi, hogy a Németh Kálmán Emlékház épületre beadott pályázat 
eredményessége esetén 5 évig az épületet fenntartja, és ennek fenntartási 
költségét felvállalja; 

• felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot írja alá.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
 
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/314/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 
 

Z/314/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/259/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 

 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/315/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 
 

Z/315/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/260/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/316/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 
 

Z/316/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/261/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/317/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 
 

Z/317/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/262/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/318/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z/318/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/263/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/319/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 
 

 
Z/319/2011. (VI.22.) KT határozat  

jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  
(177. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/264/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 

 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/320/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

 
Z/320/2011. (VI.22.) KT határozat  

jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  
(177. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/265/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/321/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, zárt  üléséről 

 
 
 

Z/321/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/266/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/322/2011.         

 
                 Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 
 

Z/322/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/267/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/323/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 
 

Z/323/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/268/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/324/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z/324/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/269/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/325/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z/325/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/270/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/326/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z/326/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/271/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/327/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

 
Z/327/2011. (VI.22.) KT határozat  

jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  
(177. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/272/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/328/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 
 

Z/328/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/273/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/329/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 
 

Z/329/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/274/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/330/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

 
Z/330/2011. (VI.22.) KT határozat  

jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  
(177. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/275/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/331/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 
 

Z/331/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/276/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 



 

2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/332/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z/332/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/277/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 



 

Szám: Z/333/2011.            
 

                   Tárgy: KT határozat közlése. 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z/333/2011. (VI.22.) KT határozat  
jegyzői pályázat elbírálása tárgyában  

(177. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre a jegyzői 
pályázatokat napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/278/2011.(VI.15.) számon határozatban 
foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 

 
 
 

 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/334/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
 

Z/334/2011. (VI.22.) KT határozat  
Deákné Tóth Gabriella Fót, Alagi u. 13. sz. alatti lakos 1,3-as szorzóval megemelt útépítési 

érdekeltségi hozzájárulás ügyének tárgyában  
(173. sz. előterjesztés) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre az útépítéssel 
kapcsolatos Deákné Tóth Gabriella, Fót Alagi u. 13. sz. alatti lakos fellebbezését  napirendre 
tűzte, újra tárgyalta és a Z/284/2011.(VI.15.) számon határozatban foglalt korábbi döntését 
hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/335/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. június 22-i, rendkívüli zárt  üléséről 

 
. 

Z/335/2011. (VI.22.) KT határozat  
Skorday László és Skordayné Kecskeméti Borbála, Fót, Március 15. u. 67-1. sz. alatti lakos 

1,3-as szorzóval megemelt útépítési érdekeltségi hozzájárulás ügyének tárgyában  
(174. sz. előterjesztés) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület polgármesteri kezdeményezésre az útépítéssel 
kapcsolatos Skorday László és Skordayné Kecskeméti Borbála, Fót, Március 15. u. 67-1. sz. 
alatti lakos fellebbezését napirendre tűzte, újra tárgyalta és a Z/285/2011.(VI.15.) számon 
határozatban foglalt korábbi döntését hatályában fenntartja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. június 23. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 336/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

336/2011. (VII.13.) KT határozat  
 

a Garay János Általános Iskola „Várépítő” pályázaton elnyert támogatása tárgyában  
(209. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Garay János Általános Iskola a Build Communication 

által meghirdetett „Várépítő pályázaton” bruttó 804.038.-Ft értékben elnyert 
ereszcsatorna beszerzéssel megvalósuló felújítás munkadíj fedezetét, azaz bruttó 
372.000.-Ft-ot biztosítja a 2011. évi költségvetési rendelete IV/a. melléklet II.2. Felújítási 
kiadások ÁFÁ-val Intézményi felújítási alap sorról; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a munkadíj fedezetét bruttó 372.000,-Ft-ot építtesse be a 
2011. évi költségvetés soron következő módosításakor a Garay János Általános Iskola 
költségvetésébe; 

3. tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Garay János Általános Iskola épületén hrsz.: 
1806 az épület használója beruházást végezzen. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 337/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

337/2011. (VII.13.) KT határozat  
a Fáy András Általános Iskola és Óvoda „Területi együttműködések, társulások, hálózati 

tanulás” pályázaton való részvétele tárgyában 
(197. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fáy András Általános Iskola és Óvoda a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” 
című pályázaton részt vegyen; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói 
nyilatkozatokat – amelyek a jelen előterjesztés mellékleteit képezik - írja alá: 

3. felkéri a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás összegét  építesse be 
a pályázat eredményhirdetését követő költségvetési módosításba. 

 
Felelős: intézményvezető, polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 338/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

338/2011. (VII.13.) KT határozat  
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
 (196. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Garay János Általános Iskola a 
Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető 
 

 
 
 
 
 

 
Pozderka Gábor s.k. 

alpolgármester  
 Polgár Erzsébet s.k.  

aljegyző  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 339/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

339/2011. (VII.13.) KT határozat  
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Garay János Általános Iskola a 
Nevelőtestület által elfogadott Házirendjét. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető 
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 340/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

340/2011. (VII.13.) KT határozat  
 

 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda a Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 341/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

341/2011. (VII.13.) KT határozat  
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda a Nevelőtestület által elfogadott Házirendjét. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 342/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

342/2011. (VII.13.) KT határozat  
 
 
 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Németh Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai 
Programját. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  Jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 343/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

343/2011. (VII.13.) KT határozat 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati Zeneiskola a 
Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 344/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

344/2011. (VII.13.) KT határozat  
a 0278 és 0279 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú (kisalagi) köztemető lejárt használati 

idejű, gondozatlan sírhelyeinek megszüntetéséről 
(210. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. Hozzájárul a kisalagi köztemetőben lévő, lejárt használati idejű, gondozatlan 
sírhelyek megszüntetéséhez. 

2. Jóváhagyja a sírhelyek megszüntetésének ütemezését. 
3. Megbízza a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a sírhelyek megnyitásával és 

az exhumálással kapcsolatos munkálatokat végeztesse el. 
 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Közszolgáltató Kft. ügyvezetője 
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 345/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

345/2011. (VII.13.) KT határozat  
Angolpalánta Játszóház Fót, Kalász u. 23. sz. alatti cég gépjármű elhelyezési engedély 

kérelme tárgyában 
(203. sz. anyag) 

 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Angolpalánta Játszóház (2151 Fót, Kalász 
u. 23.) részére az alábbi feltételekkel engedélyezi a Fót, Kalász u. 23. sz. alatt megnyitandó 
alapítványi óvoda megnyitásához szükséges 2 db személygépkocsi parkoló kialakítását az 
Ugar utcában, az ingatlan melletti közterületen: 
 

� Elhelyezés: az Ugar utcában, a Kalász u. 23. sz. melletti közterületen 
� Méret: 5 m x 2,5 m x 2 db + a beálláshoz szükséges terület 
� Kialakítás: min. 10 cm vastag kavicságy, 5 cm vastag C6-KK minőségű beton aljzat, 

térkő burkolat  
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 346/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 
 
 

346/2011. (VII.13.) KT határozat 
346/2011. (VII.13.) KT határozat az ESZEPSZ által foglalkoztatott közalkalmazottak 

létszáma, továbbá az ESZEPSZ igazgatói állásának pályáztatása tárgyában 
(200.sz.anyag) 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. pályázatot hirdet az Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 

igazgatói állásának betöltésére a jelen előterjesztésben meghatározott pályázati ütemterv 
szerint, 

2. a pályáztatás során nem kéri külső szakértői véleményt, 
3. a pályázati kiírás szövegét az alábbiak szerint fogadja el: 
  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Tel:27/ 535-
365 ) pályázatot hirdet  az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 
igazgatói állásának betöltésére. 
 
Az intézmény önálló költségvetési szerv. 
Az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat, mint önálló költségvetési 
szerv szervezeti egységei: 
 

� Területi Gondozási Központ 
� Egészségügyi Szolgálat (Iskola Egészségügyi Szolgálat, Védőnői Szolgálat) 
� Nevelési Tanácsadó 
� Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
A munkavégzés helye: 2151 Fót, Szt. Benedek u. 15. 
A magasabb vezetői határozott idejű megbízás 2011. október 1-től 2012. szeptember 30-ig 1 
éves időtartamra szól. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, az intézménynél újonnan 
létesített jogviszony esetén a – Kjt. 21 §. (4) bekezdése kivételével – a 3 hónapos próbaidő 
kikötése kötelező. 
Munkakörrel járó lényeges feladatai:  Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, a 
szakszerű és törvényes működés, a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas munka, az 
ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. 
 
Feltételek: 
-      szociális, pszichológiai vagy egészségügyi területen szerzett egyetemi-főiskolai  
      végzettség; 
-     felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat; 

 
 
 
Előnyt jelent:  



 

-   közgazdasági, jogi, vagy államigazgatási felsőfokú végzettség; 
-      1-3 év, az intézmény profiljának megfelelő vezetői gyakorlat; 
-     azonos feltétellel rendelkező pályázók esetében az intézményben jelenleg is dolgozó    
      pályázó; 
 
Bérezés:  
-  a Kjt. szerint, a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 300%-a, valamint  
       a Fót Város Önkormányzata által biztosított magasabb vezetői pótlék; 
-      a sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van. 
 
Kérjük csatolni:  
-  az iskolai végzettséget és a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát; 
- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen  
    előéletet; 
-   szakmai önéletrajzot; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot és szakmai helyzetelemzésre épülő  
    fejlesztési elképzelésekkel ( vezetési program); 
- az arról szóló nyilatkozatát, hogy 

1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn, 

3. nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, 
4. pályázatának elbírálásakor kéri-e zárt ülés tartását. 

 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzététel időpontja: 2011. július 30. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2011. augusztus 31. 
A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük eljuttatni a Polgármesteri 
Hivatal címére:  2151 Fót, Vörösmarty tér 1. A borítékon szerepeljen: Intézményvezetői 
pályázat. 
Pályázatbontás 2011. szeptember 5. napon 14 órakor lesz a pályázók részvételével. A 
pályázatokat  2011. szeptemberi képviselő-testületi ülésen bírálja el a kiíró. A pályázókat a 
pontos időpontokról értesítjük. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás céljából az előterjesztés 
készítőjét, Dóráné dr. Kuzmann Katinkát jelölje meg a pályázati kiírásban. (Dóráné:  27/35-
365/109. mellék. ) 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 347/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

347/2011. (VII.13.) KT határozat  
az ESZEPSZ által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma, továbbá az ESZEPSZ 

igazgatói állásának pályáztatása tárgyában 
(200.sz.anyag) 

 
 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy az 
intézményi beszámolónak képezze részét a Nevelési Tanácsadó beszámolója is.  
Határidő: azonnal  
Felelős:   ESZEPSZ  igazgatója  

 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvez 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 348/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

348/2011. (VII.13.) KT határozat  
a Fót, Vállalkozás terület I. ütem (Snoworld, Cora környéke) szabályozási tervének 
módosításával összefüggő, a Településszerkezeti Terv módosítására vonatkozó 

településfejlesztési döntés tárgyában 
(194. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
 

• az M3-M0-Régi Fóti út-Sikátorpusztai út által határolt területen (Déli Vállalkozási 
terület I. ütem) a készülő szabályozási tervvel összhangban kezdeményez a 
Településszerkezeti Tervének módosítását úgy, hogy a tervezett zöldterület 
megszűnjön, helyette azzal egyenértékű véderdő kerüljön kialakításra, hogy a 
gazdasági területek összefüggően kialakíthatóak, fejleszthetőek legyenek; 

• a Településszerkezeti Terv módosítás költségét a háromoldalú megállapodás 
alapján az F7Nors Ingatlanfejlesztő Kft viselje.  

• felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindítására.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester, Főépítész 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 349/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

349/2011. (VII.13.) KT határozat  
szelektív hulladékgyűjtő sziget  üzemeltetés szüneteltetésének kérése tárgyában 

(199. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Zöld Híd Régió Kft. által üzemeltetett P1005 
kódszámú (Kodály Z. – Tanács J. u. sarok) és a P1019 kódszámú (Munkácsy M. – 
Bartók B. u. sarok) szelektív hulladékgyűjtő szigetek működését szüneteltetni 
kívánja. Felkéri a Zöld Híd Régió Kft-t, hogy a hulladékgyűjtő szigeteken lévő 
konténereket a szüneteltetés idejére szállítsa el 

• felkéri a helyi lap és a honlap szerkesztőit, hogy a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek használatával kapcsolatban jelentessenek meg cikksorozatot annak a 
kultúrált használatáról, tudatformálás céljából; 

• felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a közterület-felügyelők folytassanak fokozott ellenőrzést a hulladékgyűjtő 
szigetek környékén;  

• felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, hogy az ideiglenesen megszüntetett 
hulladékgyűjtő szigetekhez helyezzen ki „Szemét lerakása tilos!” figyelmeztető 
táblát, amelyen kerüljön feltüntetésre, hogy miért szűntek meg ezek a 
hulladékgyűjtő szigetek.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
  A kiadmány hiteléül:  
 
 
  Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 350/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

350/2011. (VII.13.) KT határozat  
Fót-Dunakeszi SZTK járat pályázata tárgyában  

(198. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. a mellékelt ajánlatételi felhívást teszi közzé, a fóti honlapon, a Fóti Hírnökben, és a 

Dunakanyar-Régióban; 
2. kifejezi azon szándékát, hogy a 2004. évi XXXIII.tv. 8.§-a alapján közszolgáltatási 

szerződést kíván kötni az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a 
Fót-Dunakeszi SZTK között közlekedő menetrendszerinti autóbuszjárat 
üzemeltetésére 2011. október 01 - 2012. december 31-ig. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a 253/2011.(V.18.) határozat szerint a 2011.06.01-
2011.09.30-ig terjedő időszakra a havi 210.000.-Ft+ÁFA szolgáltatási díjat a 
költségvetés soron következő módosításakor a szerződés ellenértékét építtesse be a 
költségvetésbe a KT Dologi Kiadások 51. sor új közlekedési táblák, útburkolati jele 
felfestése sor terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 351/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 
 
 

351/2011. (VII.13.) KT határozat  
Fót város vízkorlátozási tervének jóváhagyása tárgyában    

(201. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert 
a Fóti Vízkorlátozási Intézkedési Terv aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 352/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

352/2011. (VII.13.) KT határozat  
irodaszer beszerzés, megismételten lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 

tárgyában  
(213. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. az irodaszer tárgyában megismételten lefolytatott „Fót irodaszer beszerzése (2011-2013) 

#2” elnevezésű közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja; 
2. a PBS Hungária Kft.-t (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) hirdeti ki nyertesnek, amely az 

általa forgalmazott termékek katalógus áraiból 30%-os árkedvezményt biztosít; 
3. a második legjobb ajánlattevőnek a BUDAPIÉRT Kereskedelmi Zrt.-t jelöli meg, amely az 

általa forgalmazott termékek katalógus áraiból 4,5%-os árkedvezményt biztosít; 
4. az Ecoffice Technology Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel a szállítási 
szerződést kösse meg; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzés költségeinek fedezetéül 4,5 millió forintos 
keretösszeget biztosítson a 2011. évi költségvetés „vis maior” során képződött 
időarányos megtakarítás terhére; 

7.  felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen az intézményenkénti egységes irodaszer, tisztítószer,     
     készletnyilvántartás (bevétel-kiadás) 2011. augusztus 1-től való dokumentálásáról, mivel  

a soron következő beszerzési eljárásban a készletnyilvántartásból szerzett adatok alapján 
kell a készlet-fajták és a mennyiségi tételeket meghatározni. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 18. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 353/2011.                      Tárgy: KT határozat közlése. 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
353/2011. (VII.13.) KT határozat  

az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai tagóvoda engedélyes terveinek tárgyában (214. 
sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzat szerint folytasson le vállalkozói ajánlatkérői 

eljást a 971 hrsz-ú ingatlanra ingatlan értékbecslő kiválasztására;  
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont alapján bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb 

ajánlatot adó ajánlattevővel kössön szerződést; 
3./ kifejezi azon szándékát, hogy az 1. pontban meghatározott terület tulajdonjogát 

mindenekelőtt adásvétel jogcímén kívánja megszerezni, melynek érdekében felkéri a 
Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az 971 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával 
akként, hogy vételárként legfeljebb a 2. pont alapján megbízott ingatlan-értékbecslő által 
meghatározott vételárat ajánlja fel; 

4./ kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a 971 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát adásvétel 
útján nem tudja megszerezni, úgy megkísérli a tárgyi ingatlant tartós bérletbe venni; 

5./ felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az 3-4. pontban meghatározott tárgyalás 
bármelyike eredményre vezetett, úgy arról készíttessen előterjesztést a képviselő-testület 
soron következő ülésére;  

6./ dönt arról, hogy amennyiben a 3-4 pontban meghatározott tárgyalások legkésőbb 2011. 
augusztus 31-ig nem vezettek eredményre, úgy felkéri a Jegyzőt és Nemeshegyi Gyula 
tervezőt, hogy a parkolóhelyek elhelyezésére a lehetőségeknek megfelelően – 
amennyiben lehetséges - dolgozzon ki más megoldást; 

7./ felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az 6. pont alapján kidolgozott megoldások nem 
valósíthatók meg, úgy azonnali hatállyal indítsa meg az ingatlan kisajátítása iránti 
eljárást, azaz forduljon kisajátítási kérelemmel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz; 

8./ felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzat szerint folytasson le vállalkozói ajánlatkérői 
eljárást a 7. pontban megjelölt kisajátítási kérelemhez szükséges kisajátítási terv 
elkészítésére,  

9./ felkéri a Polgármestert, hogy a 8. pont alapján bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlatot adó ajánlattevővel kössön megbízási szerződést; 

10./ felkéri a Polgármestert, hogy kisajátítás esetén az eljáráshoz szükséges pénzügyi 
fedezeti nyilatkozatot adja ki a Pest Megyei Kormányhivatal részére;  

11./ felkéri a Jegyzőt, hogy az 7. pontba megjelölt kisajátítási kérelem benyújtásához 
szükséges dokumentumok elkészíttetéséről és beszerzéséről gondoskodjon. 

12./ felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan-értékbecslés, a vételár, illetve a bérleti díj, 
valamint az esetleges kisajátítás teljes költségeinek fedezetét a 2011. évi költségvetés 
soron következő módosításába építtesse be. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. július 14. 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 354/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

354/2011. (VII.13.) KT határozat  
A Fóti Közszolgáltató Kft új gépjármű beszerzéséhez szükséges önkormányzati 

kezességvállalás tárgyában 
(216. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
nevében a KFT beszerzendő ételszállító gépkocsija zártvégű lízingszerződésével 
kapcsolatban készfizető kezességet vállaljon.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
 
 
 

 
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 355/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 

355/2011. (VII.13.) KT határozat  
Egyházi rendezvények keret felosztása tárgyában 

(217. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. elfogadja az Emberi Erőforrás Bizottság alábbi javaslatát, amely a 2011. évi 

költségvetésben biztosított, egyházi rendezvények támogatására fordítandó keretösszeg 
fóti gyülekezetek közötti felosztásáról szól: 

 
Fóti Római Katolikus Gyülekezet     180.000,-Ft 
Fót-Központi Református  Gyülekezet     95.000,-Ft 
Fót-Kisalag Református Gyülekezet      75.000,-Ft 
Fóti Evangélikus Gyülekezet          75.000,-Ft  
Fóti Baptista Gyülekezet       75.000,-Ft 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a kedvezményezett gyülekezetekkel kösse meg a 

támogatási szerződéseket és intézkedjen a támogatások folyósításáról úgy, hogy a 
támogatási szerződés 6. pontjában az elszámolás határidejét 2012. január 31-vel 
határozza meg.  

 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 356/2011.            

 
                   Tárgy: KT határozat közlése. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 13-i, üléséről 

 
 
 

356/2011. (VII.13.) KT határozat  
Dr. Csiki Gábor jegyző, helyettesítő jegyzői feladat ellátásának engedélyezése tárgyában 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Fót Város 
Polgármesteri Hivatala működéséhez illeszkedően, valamint a szerdai ülésekhez igazodóan, 
Dr. Csiki Gábor jegyző (an: Retkes Margit, szül: Budapest, 1975. január 09., állandó lakcím: 
1037. Budapest, Aranyvölgy u. 27.) határozott időre, 2011. július 19. napjától 2011. 
augusztus 31. napjáig heti 1 napon, napi 8 órai időtartamra helyettesítés céljából 
közszolgálati jogviszony keretein belül Pilis város helyettesítő jegyzői feladatait ellássa.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Polgár Erzsébet s.k.  
aljegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 14. 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 357/2011. 

 
Tárgy: A HOZO Kft. tulajdoni viszonyok     
            rendezése iránti kérelme. 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

357/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
A HOZO Kft. tulajdoni viszonyok rendezése iránti kérelme tárgyában  

(105/b. sz. előterjesztés)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1./ megbízza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata és a HOZO Kft. között 
a Fót 1594/2 hrsz. ingatlanon lévő raktárépület tulajdonjogának rendezéséről, 
valamint a tárgyi ingatlanon kizárólag a felépítmény alatti földrészlet használatba 
adására irányuló szerződést aláírja  és egyúttal 

2./ hozzájárul ahhoz, hogy a felépítmény ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez  
     szükséges változási vázrajzot a polgármester aláírja. 
 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről történő értesítésre: 15 napon belül, az 1./ és 2./ pontokban 
rögzített dokumentumok aláírására: a döntést követő 3o napon belül.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 358/2011. 

 
Tárgy: A Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

358/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda, illetve az Önkormányzati Zeneiskola Alapító 

Okiratának módosítása tárgyában  
(218. sz. előterjesztés)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1./ a Fáy András Általános Iskola és Óvoda hatályos Alapító Okiratát, az alábbiak szerint    

módosítja: 
- az Alapító Okirat 8.a pontját „Az intézmény típus szerinti besorolása a tevékenység 

jellege alapján” törli, 
- az Alapító Okirat 11. pontját „Feladatellátáshoz gyakorolt funkció” törli, 
- az Alapító Okirat 20. pontjából a „851020 óvodai nevelés” szakágazati számot törli, 
- az Alapító Okirat 22. pontját „Kisegítő tevékenység” törli, 

2./ elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat tervezetet. 
 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: az elfogadott Alapító Okirat aláírására és a hiánypótlásra: a döntést követő 15 
napon belül.  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 359/2011. 

 
Tárgy: az Önkormányzati Zeneiskola Alapító 
Okiratának módosítása. 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

359/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda, illetve az Önkormányzati Zeneiskola Alapító 

Okiratának módosítása tárgyában  
(218. sz. előterjesztés)  

 
Fót Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  
 
1./  az Önkormányzati Zeneiskola hatályos Alapító Okiratát, az alábbiak szerint módosítja:  

- az Alapító Okirat 9.a pontját „Az intézmény típus szerinti besorolása a 
tevékenységjellege alapján” törli, 

- az Alapító Okirat 12 pontját „„Feladatellátáshoz gyakorolt funkció” törli, 
- az Alapító Okirat 22. pontját „Kisegítő tevékenység” törli, 

2./  elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat tervezetet. 
 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: az elfogadott Alapító Okirat aláírására és a hiánypótlásra: a döntést követő 15 
napon belül.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 360/2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzata 2011. évi 
költségvetésének I. sz. módosítása. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

360/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
Fót Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. sz. módosítása tárgyában 

(193. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1./ a számított pénzmaradvány - 2010. évi zárszámadáson alapuló - elmaradásaként    
    jelentkező mínusz 184.756 eFt összeget a következő megosztásban építteti be a 2011. 

évi költségvetési rendeletbe: 
IV.2.1. Általános tartalék:       - 74.490 eFt 
IV.2.2. Céltartalék kötvény tőketörlesztésére  - 110.266 eFt, 

 
2./ az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 07.) számú rendeletét    

akként módosítja, hogy a 2011. évi költségvetést érintő, fentiekben részletezett KT 
Határozatok és egyéb rendező tételek beépítésével a 2011. évi költségvetése bevételi és 
kiadási főösszegét egyezően 171.154 eFt értékben csökkenti, 

 
3./ tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat Általános tartalékban és a Céltartalékban lévő 

Működési tartaléka felhasználásra került, ezért a likviditás megtartása és az 
önkormányzati feladatok zavartalan ellátása érdekében fokozottan fegyelmezett 
gazdálkodást kell megvalósítani a tárgyév hátralévő időszakában. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 361/2011. 

 
Tárgy: A Képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2008.(XII.10.) számú önkormányzati 
rendelet módosítása. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

361/2011. (VII.20.) KT Határozat  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

24/2008.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(135/a sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1./ elfogadja Dr. Csiki Gábor jegyző indoklása alapján azt a javaslatot, hogy „A 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2008.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (135/a sz. 
előterjesztés)” leveszi napirendről, 

2./ a Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjét, hogy a 24/2008. (XII.10.) számú önkormányzati rendeletet állítsa össze, és 
terjessze be a Képviselő-testület  2011. szeptember havi rendes ülésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a rendelettervezet összeállítására és beterjesztésére: a Képviselő-testület  
2011. szeptember havi rendes ülése.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 362/2011. 

 
Tárgy: Széchenyi u. és környéke 
szennyvízcsatorna kiviteli terv 
felülvizsgálata. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

362/2011. (VII.20.) KT Határozat 
Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terv felülvizsgálata tárgyában 

(208. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 
 

1./ felkéri a Polgármestert, hogy a KÖZMŰCOOP Kkt-vel kössön tervezési szerződést a 
Fót, Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terveinek felülvizsgálatára, 
illetve a kiviteli tervek elkészíttetésére  nettó 2.150.000.-Ft+ÁFA térítés ellenében, 

2./ a tervezési díjat a Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna építési keret terhére 
biztosítja. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a tervezői szerződés 
megkötésére: a döntést követő 15 napon belül, a fedezet biztosítására: a megkötött tervezési 
szerződésben foglaltaknak megfelelően.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 363/2011. 

 
Tárgy:„Balogh Sándor” Stadion    
           klubépületének ereszcsatorna rendszer    
           kiépítése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

363/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
„Balogh Sándor” Stadion klubépületének ereszcsatorna rendszer kiépítése tárgyában 

(205. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1./ kifejezi azon szándékát, hogy a „Balogh Sándor” Stadion klubépületének 
tetőszerkezete ereszcsatornával legyen ellátva, amelynek költségeit bruttó 200.000.-Ft 
keretösszegben határozza meg, 

2./ kifejezi azon szándékát a „Balogh Sándor” Stadion klubépület tetőszerkezete 
széldeszkáinak bádoggal történő ellátását, amely munkálatok költségeit bruttó 
 310.000.-Ft keretösszegben határozza meg, 

3./ az 1./ és 2./ pontokban felsorolt keretösszegeket, összesen bruttó 510.000.-Ft értékben, 
a 2011. évi költségvetés 4/a. számú melléklet „II. 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 
előirányzat Intézményi felújítási alap” sora terhére biztosítja, 

4./ felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti munkálatok elvégzése érdekében folytasson le a 
Versenyszabályzatnak megfelelően pályázati eljárást, a felújítási munkálatokra, 

5./ felkéri a Polgármestert, hogy a 4. pontban lefolytatott ajánlatkérői eljárást követően a 
legjobb árajánlatot adóval kössön vállalkozási szerződést. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a 4./ pontban foglalt eljárás lefolytatására: a döntést követő 3o napon belül. A 
vállalkozási szerződés megkötésére: a döntést követő 45 napon belül.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 364/2011. 

 
Tárgy: Nyitás érzékelő riasztók beszerzése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

364/2011. (VII. 20.) KT Határozat  
Nyitás érzékelő riasztók beszerzése tárgyában 

(212. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1./ kifejezi azon szándékát, hogy a betöréses bűncselekmények visszaszorítása, illetve 
megelőzése érdekében bruttó 100.000.-Ft keretösszeg erejéig ún. „nyitás érzékelő” 
riasztókat kíván beszerezni és a lakosság – főként az idősebb korosztály – részére 
szétosztani, 

2./ felkéri a Jegyzőt az 1. pontban meghatározott eszközök beszerzésére, 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a Dunakeszi Rendőr-kapitánysággal kösse meg a jelen 

előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést és gondoskodjon az 
eszközöknek a Dunakeszi Rendőrkapitányság Fót-i Rendőrőrse részére történő 
átadásáról, 

4./ a fent nevezett eszközbeszerzésre bruttó 100.000.-Ft-ot biztosít a 2011. évi 
költségvetés Közbiztonsági keret sora terhére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a riasztókészülékek 
beszerzésére a döntést követő: 30 napon belül.  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 365/2011. 

 
Tárgy: Új orvosi rendelő létrehozása. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

365/2011. (VII.20.) KT Határozat  
Új orvosi rendelő létrehozása tárgyában 

(220. sz. előterjesztés) 
 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1./ kifejezi azon szándékát, hogy 2011. szeptember 30-ig dönt az új háziorvosi rendelő 
helyszínéről és 2011. december 31-ig elkészítteti a rendelő épület terveit, 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt tárgykörökben készíttessen 
előterjesztést és azt terjessze be a 2011. szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésre, 

3./ felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Váci, Szobi, 
Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézetet. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről történő értesítésre: a döntés meghozatalától számított 3 
munkanapon belül a 2. pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület  2011. 
szeptember havi rendes ülése.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 366/2011. 

 
Tárgy: Az I. Fóti Paradicsom és Fröccs 
Fesztivál megrendezése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

366/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
Az I. Fóti Paradicsom és Fröccs Fesztivál megrendezése tárgyában 

(221. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1./ kifejezi azon szándékát, hogy megrendezi 
• 2011. augusztus 27-én az I. Fóti Paradicsom Fesztivált; 
• 2011. szeptember 10-én (tartaléknap: október 08.) - a Fóti Szüret keretén belül 

- az I. Fóti Fröccs fesztivált, 
2./ az 1./ pontban meghatározott rendezvények szervezésére és lebonyolítására bruttó 

200.000.- Ft + bruttó 200.000.- Ft, összesen bruttó 400.000.-Ft keretösszeget biztosít a 
2011. évi költségvetésben szereplő „piac” sor terhére, 

3./ felkéri a polgármestert, hogy a 2. pontban meghatározott keretösszeget építtesse be a 
költségvetés soron következő módosításába, 

4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a fenti tárgyakban pályázat kerül 
kiírásra, úgy azt nyújtsa be és pályázati önrészként a 2. pontban meghatározott 
keretösszeget jelölje meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a rendezvény lebonyolítására, a fedezet biztosítására: az 1. pontban 
foglaltak szerint, a 3. pontban foglalt feladat végrehajtására a Képviselő-testület 2011. 
szeptember havi rendes ülése.  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 367/2011. 

 
Tárgy: „A lakások és helyiségek 
hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás 
önkormányzati támogatásával összefüggő 
egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról” 
szóló 21/2001. (XI. 29.) sz. KT rendelet 
módosítása. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

367/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
„A lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati 

támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról” szóló 21/2001. (XI. 29.) 
sz. KT rendelet módosítása tárgyában 

(222. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  „A lakások és helyiségek 
hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályokról” szóló 21/2001. (XI. 29.) sz. KT rendelet módosítása 
tárgyában” c. előterjesztést leveszi a napirendről.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 368/2011. 

 
Tárgy: Tankönyvtámogatás.  

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

368/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
Tankönyvtámogatás tárgyában   

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy tankönyvtámogatásként bruttó 1.529.745.- Ft-ot biztosít az 

intézményei számára az alábbi bontásban:  
• Fáy András Általános Iskola     bruttó 200.000.- Ft 
• Garay János Általános Iskola    bruttó 431.694.- Ft 
• Német Kálmán Ált. Isk. és Alapf. Műv.Okt.Int.  bruttó 476.097.- Ft 
• Fóti Népművészeti SZKI és Gimnázium   bruttó 421.954.- Ft  
 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges forrást a költségvetés „piac” sorról 
biztosítsa.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, az 1./ pontban rögzített tankönyvtámogatás biztosítására: 2011. augusztus 
15. napja, a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület  2011. szeptember havi 
ülése.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/369/2011. 

 
Tárgy: 2011. évi továbbtanulási     
            támogatástárgyában 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
Z/369/2011. (VII. 20.) KT Határozat 

2011. évi továbbtanulási támogatás tárgyában 
(204. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
1/1.   Kecse Hajnalka  Fót, Bethlen G. u. 5. 
   2.   Sillingi Sándor Fót, Dózsa Gy. u. 25. 
   3.   Sándor Angelo Fót, Kosztolányi u. 13 
   4.   Varga Xénia  Fót, Szent Benedek u. 41. II/12. 
   5.   Moise Julianna Erdőkertes, Géza u. 39. tarth: Fót, Vas G. u. 4. 
   6.   Gyarmati Annamária Fót, Alagi u. 54. 
   7.   Gyarmati Péter Fót, Alagi u. 54. 
   8.   Szafranszky Laura Fót, Bajcsy-Zs. u. 40.  
   9.   Révész Enikő Fót, Tóth Á. u. 81. 
  10.  Szíj Dániel Fót, Lepke u. 24.  
  11.  Balogh Milán Fót, Liget u. 24.  
  12.  Kis Tímea Fót, Úttörő u. 3/a. 
sz. alatti lakos, tanuló részére 39.200.-Ft/fő továbbtanulási támogatásban részesül. 
 
2/1.   Kató Nikolett Fót, 48-as Ifjúság u. 13. 

2. Laky Gábor Fót, Fürst S. u. 20. 
3. Andrási Emese Fót, Beniczky köz 7. 
4. Kóti Richárd Fót, Bartók B. köz 1. 
5. Garádi Gréta Fót, Szent István u. 9. 
6. Takács Tímea Fót, Március 15. u. 46. 
7. Kőrösi Balázs Márk Fót, Tanács J. u. 9.  
8. Elek Eszter Fót, Beniczky u. 1. 
9. Boronkai Norbert Fót, Árvácska u. 51. tarth: Fót, Búzavirág u. 4. 
10. Bakó Klaudia Fót, 48-as Ifjúság u. 20. 
11. Dallos Vivien Fót, Tompa M. u. 8/b/a. 
12. Petrezselyem Károly Fót, Juhász Gy. u. 54. 
13. Gyerák Dávid Fót, Lenin köz 26. 
14. Szántó Dávid Fót, Bem J. u. 31. 
15. Szántó Viktória Fót, Bem J. u. 31. 
16. Haás Dóra Fót, Baross u. 23. 
17. Kóti Gergő Fót, Bartók B. köz 1. 
18. Monostori Gabriella Fót, Kossuth köz 6. 
19. Tóth Réka Fót, Honvéd u. 19. 
20. Csongrádi Réka Fót, Kurjancs - Ibolya u. 107. 
21. Polgár Nikolett Fót, Hegyalja u. 5. 



 

22. Gaburi Roland Fót, Virág u. 8.  
23. Gubik Brigitta Fót, Liget u. 30. 
24. Őszi Viktória Fót, Bokor köz 7.  
25. Maróthi Magdolna Fót, Imreháza u. 26. 
26. Boronkai Gábor Fót, Árvácska u. 51. tarth: Fót, Búzavirág u. 4. 
sz. alatti lakos, tanuló részére 19.600.-Ft/fő továbbtanulási támogatásban részesül. 

 
3/1.  Horváth Bernadett Fót, Móricz Zs. u. 16. 

2. Podámer Dániel Fót, Kazinczy u. 52. 
3. Kovács Levente Fót, Baross u. 16. 
4. Pelyvás Máté Fót, Kurjancs – Ibolya u. 60. 
5. Bóna Balázs Fót, Kölcsey u. 4. 
6. Lakatos Zsuzsanna Fót, Honvéd u. 17.  
7. Pavalacs András Fót, Németh K. u. 42. 
8. Benkő Lili Fót, Bokor köz 6. tart: Örbottyán Liliom u. 2. 
9. Benkő Tamás  Fót, Bokor köz 6. tart: Örbottyán Liliom u. 2. 
10. Andor Dávid Fót, Lenin köz 4.  
11. Tóth Krisztina Fót, Tessedik u. 23/a. 
12. Hrabacsik Balázs Fót, Öreghegyi u. 12. 
13. Bognár Alexandra Fót, Balassa u. 45. 
14. Kardos Mihály Fót, Győrffy u. 6. 
15. Tatarek Kinga Fót, Munkácsy u. 3. 
16. Tatarek Nikolett Fót, Munkácsy u. 3. 
17. Rácz Adrienn Fót, Kossuth L. u. 29. 
18. Rácz Bettina Fót, Kossuth L. u. 29. 
19. Püspöki Xavér Fót, Bocskai u. 17. 

sz. alatti lakos, tanuló továbbtanulási támogatás iránti kérelmet elutasítja, tekintettel arra, 
hogy a család egy főre jutó jövedelme az 57.000.-Ft-ot meghaladja.  
 
A rendelkezésre álló 1.000.000.-Ft továbbtanulási támogatás odaítélése során az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegénél, 28.500.-Ft-nál alacsonyabb családi egy főre jutó 
havi jövedelem esetén 39.200.-Ft,  az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összege 
kétszeresénél, 57.000.-Ft-nál alacsonyabb, de 28.500.-Ft-ot meghaladó családi egy főre jutó 
havi jövedelem esetén 19.600.-Ft továbbtanulási támogatást állapít meg kérelmezőnként. Az 
57.000.-Ft-ot meghaladó családi egy főre jutó havi jövedelem esetén a kérelmet elutasítja a 
Képviselő-testület. 
 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a kérelmezőknek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 
napon belül, a továbbtanulási támogatás kifizetésére (utalványozására): 2011. augusztus 31.  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/370/2011. 

 
Tárgy: Szamosvári Zsoltné szolgálati 
lakásbérleti jogviszony hosszabbítása. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 
 

Z/370/2011. (VII. 20.) KT Határozat  
Szamosvári Zsoltné szolgálati lakásbérleti jogviszony hosszabbítása tárgyában 

(202. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1./ Szamosvári Zsoltné 2151. Fót, Károlyi I. u. 3/1. sz. alatti lakos szolgálati lakás 
lakásbérleti jogviszonyának folytatását meghosszabbítja, a Fót. Károly I. u. 3/1. sz. 
alatti ingatlan tervezett értékesítéséig, 

2./ felhatalmazza a Polgármestert a lakásbérleti szerződés módosítására irányuló 
szerződés aláírására.  

 
Felelős:     polgármester  
Határidő: azonnal, a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, a 
lakásbérleti szerződés módosítására irányuló szerződésmódosító okirat aláírására: a döntést 
követő 30 napon belül.   
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/371/2011. 

 
Tárgy: Szociális bérlakás iránt pályázatot 
benyújtók kiválasztása. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 

Z/371/2011. (VII. 20.) KT Határozat  
Szociális bérlakás iránt pályázatot benyújtók kiválasztása tárgyában 

(195. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ felkéri a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) 
ügyvezetőjét, hogy a szociális bérlakások állapotfelmérését 2011. augusztus 20. 
napjáig végeztesse el, a vagyongazdálkodási keret terhére, 

2./ felkéri a Jegyzőt, hogy az állapotfelmérés eredményéről készüljön előterjesztés a 
Képviselő-testület szeptemberi ülésére.  

 
Felelős:   Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft ügyvezetője, jegyző 
Határidő: azonnal, az 1./ pontban rögzített állapotfelmérés elvégeztetésére: 2011. augusztus 
20., a 2./ pontban meghatározott előterjesztés összeállítására: a Képviselő-testület 2011. év 
szeptemberi havi rendes testületi ülése.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/372/2011. 

 
Tárgy: Szociális bérlakás iránt pályázatot 
benyújtók kiválasztása. 
 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 

Z/372/2011. (VII. 20.) KT határozat 
Szociális bérlakás iránt pályázatot benyújtók kiválasztása tárgyában 

(195. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
javaslat ellenére, - Baksa Sándorné 2151 Fót, Németh K. u. 41/a. szám alatti lakos kérelmező 
részére szociális bérlakás kiutalását nem támogatja.  
 
Felelős: polgármester  
Határidő: azonnal, az ügyfélnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 napon 
belül.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/373/2011. 

 
Tárgy: Fót-Központi Református 
Egyházközség ingatlan adásvételi, illetve 
csere kérelme. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 

 
Z/373/2011. (VII. 20.) KT Határozat 

Fót-Központi Református Egyházközség ingatlan adásvételi, illetve csere kérelme tárgyában 
(207. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  
 

1./ kinyilvánítja azon szándékát, hogy értékesíteni kívánja a 2151 Fót, Károlyi István 
u. 3. szám alatti ingatlant, a Versenyeztetési Szabályzat alapján zártkörű 
meghívásos eljárás keretében,  

2./ felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a Versenyeztetési Szabályzat szerint 
folytassa le az eljárást. 

 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal, a 2./ pont vonatkozásában: az eljárás lefolytatása utáni rendes képviselő-
testületi ülés. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z/374/2011. 

 
Tárgy: A Sárvári HUKE Kft és az 
Önkormányzat közötti szerződés felmondása. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 20-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 
 

Z/374/2011. (VII. 20.) KT határozat  
a Sárvári HUKE Kft és az Önkormányzat közötti szerződés felmondása tárgyában  

(szám nélkül)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Sárvári HUKE 
Hulladékkezelési Kft. (9600 Sárvár, Ikervári u. 23., Cg.: 18-098-104978, adószám: 
12799776-2-18) ügyvezetője/képviselője által 2011. július 19. napján eszközölt, rövid 
időtartamú ajánlatot, és felkéri a jegyzőt, hogy készítsen írásbeli anyagot, előterjesztést a 
Képviselő-testület 2011. július hó 27. napján megtartandó rendkívüli képviselő-testületi 
ülésére. 
Felelős:    polgármester, jegyző 
Határidő: azonnal. 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 375/2011. 

 
Tárgy: a Sárvári HUKE Kft és az 
Önkormányzat közötti szerződés felmondása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 27-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

375/2011. (VII. 27.) KT határozat  
a Sárvári HUKE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetése tárgyában  
(223. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzata és a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. 

(9600 Sárvár, Ikervári u. 23., Cg.: 18-098-104978, adószám: 12799776-2-18) között 
2008. november 7. napján létrejött, 2009. január 1. napjától érvényben lévő, a 2010. 
június 29. napján történt Megállapodással valamint a 2011. január 1. napján történt 
Közszolgáltatási szerződés 1. számú kiegészítésével módosított települési szilárd 
hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Közszolgáltatási szerződést a 
Közszolgáltatási szerződés 16.1 pontjának első francia bekezdése valamint 16.2. 
alpontja alapján „közös megegyezés” jogcímen 2011. október 31-i hatállyal 
megszünteti, illetve a közszolgáltató képviselőjének 2011. július 19. napján írásban 
kelt egyösszegű, nettó 90.000 eFt + ÁFA ajánlatát elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban leírtak figyelembe vételével a felek 
között fennálló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésre irányuló okiratot aláírja. 

3. Úgy dönt, hogy a Közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésének ellentételezésére nettó 90.000 eFt + ÁFA értékű keretösszeget 
biztosít Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a 2011. 
évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 
szóló, módosított 6/2011. (III.07.) sz. rendelete 4/a. melléklet IV.2.2. Céltartalékok 
előirányzat Kötvény tőketörlesztésére (képzett céltartalék) sora terhére. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének módosítására irányuló rendelet módosítását dolgoztassa ki, 
és terjessze be a Képviselő-testület 2011. év október havi rendes ülésére. 

5. Felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontban nem részletezett döntések végrehajtására 
(a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével összefüggő 
tájékoztatásnak a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztősége részére történő átadására) 
tegye meg a szükséges döntéseket. 

 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal, a szolgáltatónak a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 napon 
belül, a szolgáltatóval fennálló szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 



 

megszüntetésére vonatkozó okirat aláírására: a döntést követő 20 napon belül, az 1. pontban 
rögzített pénzügyi fedezet biztosítására: a felek által kölcsönösen elfogadott, kialkudott 
szerződés-megszüntető okiratban foglalt feltételrendszer szerint, az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló rendelete módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslat 
beterjesztésére: a Képviselő-testület 2011. évi október havi rendes ülése.  

 

 

 

 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 376/2011. 

 
Tárgy:A Garay János Általános Iskola 
akadálymentesítési beruházása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 27-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

376/2011. (VII. 27.) KT Határozat  
a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési beruházása kapcsán, előre nem látható 
többletmunka miatt indítandó, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás megindítása tárgyában 
(224. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a NYÍRLIFT Kft.-vel (székhely: 

1034 Budapest, Kenyeres u. 44. I. emelet 2.) a Garay János Általános Iskola (székhely: 
2151 Fót, Arany J. u. 20-26.) területén 2011. évben beépített, a vezérlés hiányossága miatt 
nem működő személyfelvonó alkalmassá tétele, valamint legalább három év időtartamra 
szóló karbantartási szerződés megkötése tárgyában; 

2. amennyiben az 1. pontban rögzített tárgyalások eredményre vezettek, úgy felkéri a 
polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt szerződés(eke)t írja alá; 

3. a 2. pontban foglalt költségek fedezetéül bruttó 1.900 e Ft keretösszeget biztosít Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a 2011. évi önkormányzati 
költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló, módosított 6/2011. 
(III.07.) sz. rendelete 4/a. melléklet II.2. Intézményi felújítási alap sora terhére; 

4. felkéri a polgármestert, hogy a 4. pontban foglalt költségvetési kiadást építtesse be az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése soron következő módosításába; 

5. amennyiben az 1. pontban foglalt tárgyalások nem vezettek eredményre, úgy felkéri a 
korábban e tárgyban eljáró Bíráló Bizottságot (Grigalek László képviselőt, Gráf Mihály 
képviselőt, dr. Barkóczi Péter szervezési csoportvezetőt, Fegyveres Péter beruházási 
ügyintézőt, Dobsa Bt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadót), hogy a személyfelvonó 
beüzemelésre alkalmassá tétele érdekében vizsgálja meg egy, a Hőpajzs Invest Kft.-vel 
(székhely: 1133 Budapest, Váci út 78/A.) lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás lefolytatásának lehetőségét; 

6. amennyiben a Dobsa Bt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó az 5. pontban foglalt eljárás 
megindítását javasolja, úgy felhatalmazza: 
6.1. a Polgármestert, hogy a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárást indítsa meg,  
6.2. a Bíráló Bizottságot, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárást folytassa le, az eljárás 

részeként a szükséges döntés hozza meg, 
6.3. a Polgármestert, hogy az eljárás eredményességét állapítsa meg, illetve annak 

nyertesét hirdesse ki; 
6.4. a  Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést kösse meg. 

 



 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az 1. pontban rögzített tárgyalás lefolytatására: a döntést követő 2 napon 
belül, az 1. pontban rögzített tárgyalás eredménytelensége esetén, az 5. és 6. pontban foglalt 
közbeszerzési eljárás megindítására: a döntést követő 20 napon belül, a hirdetmény 
közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására: a döntést követő 25 napon 
belül, a vállalkozási szerződés megkötésére: a döntést követő 35 napon belül, a pénzügyi 
fedezet biztosítására: az ajánlatkérő Fót Város Önkormányzata által közölt szerződéses 
feltételek szerint, az Fót Város Önkormányzatának a 2011. évi önkormányzati költségvetésről 
és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló, módosított önkormányzati rendelete 
módosítására: a Képviselő-testület 2011. év október havi rendes ülése.    
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 377/2011. 

 
Tárgy: Az utcanév táblák felavatásáról szóló 
240/2011. (V. 18.) KT határozat módosítása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 27-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 

377/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
az utcanév táblák felavatásáról szóló 240/2011. (V. 18.) KT határozat módosítása tárgyában 

(225. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az utcanév táblák felavatása 
tárgyában hozott 240/2011. (V. 18.) sz. KT határozatát, tekintettel arra, hogy az esemény 
megszervezése nehézségekbe ütközött (úgymint költségek, táblák kivitelezésével kapcsolatos 
kérdések, igazgatási szünet).  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az utcanév avató ünnepség időpontjáról előterjesztés-készítési határidő: a 
Képviselő-testület 2011. év október havi rendes ülése.  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 378/2011. 

 
Tárgy: Faapríték tüzelésű hőközpont és 
napelemes villamos energia termelő rendszer 
megvalósítása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. július 27-i, rendkívüli nyílt üléséről 

 
 

378/2011. (VII. 27.) KT Határozat 
Faapríték tüzelésű hőközpont és napelemes villamos energia termelő rendszer megvalósítása 

tárgyában a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, valamint a Fóti Közszolgáltató Kft 
kertészetében tárgyában 
(226. sz. előterjesztés) 

 
 

1.1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fay András Általános 
Iskola és Óvoda (székhely: 2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítése céljából, a 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által, a Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretein belül, ún. „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” tárgyában, 
KMOP-3.3.3.-11 kódszám alatt kiírt pályázat keretein belül, - figyelemmel az 1.2. alpontban 
tett pénzügyi kötelezettségvállalásra, - legfeljebb bruttó 80.000 eFt, azaz bruttó 
Nyolcvanmillió Ft össz bekerülési költséggel, bruttó 12.000 eFt, azaz bruttó Tizenkétmillió Ft 
önerő biztosítása mellett, pályázatot nyújt be.  
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fáy András Általános Iskola és Óvoda (székhely: 
2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan, az 1.1. alpontban rögzített 
pályázati anyag, dokumentáció alátámasztására vonatkozólag a Fóti Közszolgáltató Nonprofit  
Kft-től (székhely: 2151. Fót, Malom u. 1.) – az 1.1. alpontban rögzített pályázati felhívásban, 
a külön jogszabály(ok)ban és műszaki szabvány(ok)ban meghatározott részletezettségű - 
megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítését, összeállítását és határidőben történő 
leszállítását rendeli meg. 
A Képviselő-testület az ún. megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének, 
összeállításának és leszállításának határidejéül 2011. augusztus hó 30. napját állapítja meg. 
 
1.3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ún. megvalósíthatósági tanulmányterv 
elkészíttetésére és összeállítására bruttó 2.000. eFt, azaz bruttó Kettőmillió forint összeget 
biztosít. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosítását úgy terjessze elő, hogy bruttó 2.000 eFt kerüljön átcsoportosításra, - „megkezdett 
beruházás” jogcímen, - a faapríték tüzelésű hőközpont és a napelemes villamosenergia 
termelő rendszernek a Fay András Általános Iskola és Óvoda területén történő megvalósítását 
célzó tanulmányterv elkészíttetése érdekében.   
 
2./ A Képviselő-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés alapján, az 1./ pontban rögzített pályázati dokumentációt hagyja jóvá. 
 



 

3./ A Képviselő-testület 
3.1./ az 1.3./ alpontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás fedezetéül: Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a 2011. évi önkormányzati 
költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló, módosított 6/2011. 
(III.07.) sz. rendelete IV.2. Fejlesztési tartalék – településüzemeltetés feladatok keretét jelöli 
meg.  
3.2./ az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás fedezetéül: Fót Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetését jelöli meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent-Iványi Gézát, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2151. 
Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjét.  
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül Szent-Iványi Gézát, a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2151. Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjét, hogy az 1./ 
pontban rögzített pályázat megvalósításához szükséges előkészítő dokumentáció, 
megvalósíthatósági tanulmányterv összeállítására, valamint a pályázat elkészítésére 
vonatkozóan kérjen be legalább három gazdálkodó szervezettől árajánlatot a döntés 
előkészítése részeként, illetve a pályázat határidőben történő összeállítására tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.  
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-5./ pontban nem szabályozott 
szervezési kérdésekben tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 3 napon belül, az ún. megbízott kiválasztására irányuló 
versenyeztetési eljárás lefolytatására: a döntést követő 8 napon belül, a pályázat alapját 
képező megvalósíthatósági tanulmányterv elkészíttetésére, a megbízóval, valamint Fót Város 
Önkormányzata képviselőjével történő leegyeztetésére: 2011. augusztus 30. napja, a pályázati 
anyag teljes körű összeállítására (mellékleteivel együtt): 2011. szeptember 2. napja.  

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. július 25.  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 379/2011. 

 
Tárgy: Beszámoló az előző képviselő-
testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről. 
 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

379/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 380/2011. 

 
Tárgy: 71. számú Budapest – Veresegyház – 
Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

380/2011. (IX.14.) KT határozat 
71. számú Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése tárgyában 

(242. sz. anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 64+94 hmsz. (65+08 
régi hmsz.) Fót, magán földút + párhuzamos földút (létesítményszám:6) kereszteződésben 
történő vasúti átjáró létesítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót állomás és a 2101 j. főúti (Kossuth Lajos utcai 
átjáró) vasúti átjáró (létesítményszám: 7) korszerűsítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását 
megadja. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót, Kemény Gusztáv utcai gyalogos átjáró (Fót, 
Tóth Kázmér u. – Bacsó Béla u. gyalogos átjáró helyett) (létesítményszám: 90) létesítéséhez a 
tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fótújfalu megállóhely, Fót, Sallai Imre u. (új 
utcanév: Szent Imre u.) – Rákóczi Ferenc u. átjáró, Fót, Fürst Sándor u. (új utcanév: Alberti 
Béla u.) gyalogos átjáró (létesítményszám: 9) korszerűsítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását 
megadja. 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fótfürdő megállóhely, Fót, Fótfürdő gyalogátjáró 
(létesítményszám: 11) korszerűsítéséhez a tulajdonosi hozzájárulását megadja, azzal a 
kikötéssel, hogy a Beruházó vállalja a megállóhely megközelítése érdekében a Fót, Tó Fürdő 
és a Csomádi út közötti szakasz szilárd burkolattal való ellátását. 
 
6./ A Képviselő-testület a Csomádi aluljáró (létesítményszám: 94) korszerűsítéséhez a 
tulajdonosi hozzájárulását megadja. 
 
7./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, Fót Város Önkormányzata nevében a 
2./-5./ pontban felsorolt csomópontokhoz tartozó közvilágítás üzemeltetésének vállalásáról 
szóló jognyilatkozatok/megállapodások aláírására. 
 
8./ A Képviselő-testület felkéri, és egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./-7./ 
pontban foglalt tulajdonosi hozzájárulásra vonatkozó döntést/jognyilatkozatot azzal együtt 
küldje meg a MÁV Zrt-nek, mint a beruházás kedvezményezettjének valamint a NIF Zrt. 
beruházónak, hogy a Beruházó a volt Ságvári, jelenleg Mindszenti utca aszfaltozására 



 

vonatkozó műszaki tervdokumentációt is készíttesse el, - a hozzá tartozó kiegészítő 
mellékletekkel, függelékekkel együtt, - melyet a NIF Zrt. beruházó - a tervezést végző cég 
útján - terjessze be a Képviselő-testület elé, a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának vizsgálata 
végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a MÁV Zrt-nek, valamint a NIF Zrt. beruh ázónak a döntésről 
történő értesítésére, egyúttal a képviselő-testületi határozatnak, a közvilágítás 
elvállalásáról szóló jognyilatkozattal/megállapodással együtt történő megküldésére: a 
döntést követő 8 napon belül. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 381/2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének I. félévi beszámolója. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

381/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi beszámolója tárgyában 

(248. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 20/2011. (VII. 21.) 
számú KT rendeletével módosított 6/2011. (III. 07.) számú KT rendelete szerinti 2011. évi 
költségvetésének I. félévi beszámolóját tudomásul veszi. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 382/2011. 

 
Tárgy: az új városháza létesítése.  

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember   14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

382/2011. (IX. 14.) KT határozat  
az új városháza létesítésének tárgyában 

(251. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Károlyi István 
Gyermekközpont területén fekvő, alábbi intézményi rendeltetésű ingatlanok – valamint a 
műszakilag szükséges központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint hozzá tartozó, 
szükséges földrészletek tulajdonba vételével, illetve vagyonkezelésbe vételével elveikben 
egyetért: 
 
1.1./ Volt Ökomenikus Iskola épülete, 
1.2./ Népművészeti Szakközépiskola által jelenleg bérelt épülete, 
1.3./ Tornaterem épülete, 
1.4./ Orvosi rendelő épülete, 
1.5./ Jelenleg a Waldorf Alapítvány által igénybe vett és bérelt épületegyüttes 1-2. traktusa, 
1.6./ egykori 2. sz. óvoda épülete, 
1.7./ egykori 4. sz. óvoda épülete, 
1.8./ „100 juhocska” óvoda épülete. 
 
1.9./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt 
vezetésével folytasson tárgyalásokat, a Fót város ingatlan nyilvántartásában 064/1-es hrsz. 
alatt felvett lőtéri terület Fót Város Önkormányzata tulajdonba vételéről. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteren keresztül a 
főépítészt, illetve a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglalt elvi döntés végrehajtásához, a 
tulajdonosi jogokat gyakorló, a Magyar Állam nevében eljáró Nemzeti Erőforrás 
Miniszterével, továbbá a vagyonkezelői feladatokat ellátó Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt-vel folytatandó tárgyalásokhoz kapcsolódóan készítse el, illetve készíttesse el: 
a./ valamennyi épület jelenlegi műszaki tartalmára, funkciójára vonatkozó műszaki 
állapotfelmérést, 
b./ az adott épület/építmény működtetésére vonatkozó elvi javaslatot, hasznosítási tervet 
(rendeltetési mód), 
c./ az adott épületre, építményre vonatkozó építészeti-műszaki beavatkozás főbb irányait 
(földrészletre vonatkozólag is), 
d./ továbbá az adott épület/építmény építészeti-műszaki beavatkozásával összefüggésben 
2012. évre becsült, várható költségeket (Nettó e Ft+vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA 
bontásban), 
az alábbiak szerint: 
 



 

2.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a főépítészt, hogy a volt 
Ökomenikus Iskola épülete vonatkozásában készítse el, - feladatkörén belül - a 2./ pontban 
rögzített műszaki, illetve pénzügyi tárgyú dokumentáció anyagát. 
 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a Képviselő-
testület jelen határozatára alapítottan a Népművészeti Szakközépiskola által jelenleg bérelt 
épületére, a Tornaterem épületére, az Orvosi rendelő épületére, a jelenleg a Waldorf 
Alapítvány által igénybe vett és bérelt épületegyüttes 1-2. traktusára, az egykori 2. sz. óvoda 
épületére, továbbá az egykori 4. sz. óvoda épületére, valamint a „100 juhocska” óvoda 
épületére vonatkozólag - Fót Város Önkormányzatának Versenyszabályzata rendelkezései 
figyelembevételével - készíttesse el, - a 3./ pontban foglaltak szerint - a 2./ pontban rögzített 
műszaki, illetve pénzügyi tárgyú dokumentáció anyagát. 
 
2.3./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban rögzített épület/építmény 
funkcióváltása megvalósításához kapcsolódóan, a 2./ pontban meghatározott műszaki, illetve 
pénzügyi tárgyú dokumentáció anyaga térjen ki az önkormányzati feladatellátással szembeni 
várható helyi társadalmi igényekre, demográfiai prognózisra. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2. pontban megnevezett műszaki, illetve pénzügyi 
tárgyú dokumentáció elkészíttetése, összeállíttatása céljára bruttó 1.000 e Ft, azaz bruttó 
Egymillió Ft keretösszeget különít el, az Önkormányzat elfogadott 2011. évi költségvetési 
rendelete IV/a. melléklet IV.2.2. céltartalékok Stratégiai Alap sor terhére. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testületi határozat tárgyára 
vonatkozó írásbeli javaslatot - a jelen képviselő-testületi határozat 2./ pontjában rögzített 
műszaki, illetve pénzügyi tárgyú dokumentáció anyagával együtt, - döntéshozatal céljából 
terjessze be a Képviselő-testület 2011. év október havi ülésére. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban rögzített műszaki-pénzügyi-szervezési-jogi tárgyú 
dokumentáció anyagának elkészíttetésére: 2011. október 12. napja, a 3./ pontban 
rögzített írásbeli előterjesztés összeállítására, beterjesztésére: 2011. október 14. napja, a 
pénzügyi kötelezettségvállalással összefüggésben az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) 
sz. KT. rendelet költségvetési rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslat 
kidolgozására és összeállítására: a Képviselő-testület 2011. év október havi rendes ülése. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 383/2011. 

 
Tárgy: a Fót külterület 074/92 és a Fót 
074/93. hrsz. alatti földterületek Fót Város 
Önkormányzatának ajándékozása. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

383/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Fót külterület 074/92 és a Fót 074/93. hrsz. alatti földterületek Fót Város 

Önkormányzatának ajándékozása tárgyában 
(229. sz. anyag) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tilly Károlyné 1124 
Budapest, Hegyalja u. 136. szám alatti lakos ajándékozónak, a Fót külterület 074/92 hrsz 
alatti, „legelő” művelési ágú, 54 m2 nagyságú, az ajándékozó 1/1-ed tulajdoni hányadát 
képező, tehermentes termőföld; és Zsuffa Miklósné 1039 Budapest, Királyok útja 30. szám 
alatti lakos ajándékozónak, a Fót külterület 074/93 hrsz alatti, „legelő” művelési ágú, 71 m2 
nagyságú, az ajándékozó 1/1-ed tulajdoni hányadát képező, tehermentes termőföld 
ajándékozására vonatkozó ajánlatát elfogadja. 
 
1.2./ A Képviselő-testület egyúttal rögzíti, hogy a kérelmezők részére 2007.-2010. évre 
megállapított és kivetett mezőőri járulékának megfizetésétől eltekint. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, Fót Város Önkormányzata nevében az ajándékozókkal az ingatlan ajándékozási 
szerződés(eke)t, - az alábbi feltételekkel - kösse meg: 
 
2.1./ Az ingatlan ajándékozási szerződés(ek) előkészítésének és megkötésének költségeit Fót 
Város Önkormányzata, mint megajándékozott viseli. 
 
2.2./ Az ingatlan ajándékozási szerződésen alapuló jognak az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyeztetésével összefüggő igazgatási szolgáltatási díjat Fót Város Önkormányzata, mint 
megajándékozott fizeti és viseli. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés végrehajtásával párhuzamosan (az ajándékozási szerződés megkötésével 
párhuzamosan) a Fót külterület 074/92 hrsz. és Fót külterület 074/93 hrsz. alatti ingatlanok 
forgalmi értékbecslését készíttesse el. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntést követően a Fót külterület 074/92 hrsz. és Fót külterület 074/93 hrsz. alatti 
ingatlanok határvonalainak kimérettetését végeztesse el. 
 

5./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés alapján járjon 
el a Dunakeszi Körzeti Földhivatalnál a Fót külterület 074/92 hrsz. és a Fót külterület 074/93 



 

hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának, Fót Város Önkormányzata, mint megajándékozott 
javára történő bejegyzése érdekében. 
 
6.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés, valamint 
létrejött jogügylet alapján, az Önkormányzat tulajdonába kerülő, 1./ pontban megnevezett 
ingatlanokat Fót Város Önkormányzata vagyonkimutatásában bruttó forgalmi értéken, 
forgalomképesség szerinti besorolásban, a vagyontárgyat terhelő kötelezettségekkel együtt 
tüntesse fel (a vagyonrendelet mellékleteinek módosítása). 
 
6.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 6.1./ alpontban foglalt döntés 
alapján, Fót Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, az 
Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló, módosított 4/2006. (III. 10.) számú rendelete módosítására vonatkozó 
rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és terjessze be legkésőbb a Képviselő-testület 2011. év 
november havi rendes ülésére. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-6./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Tilly Károlyné és Zsuffa Miklósné, mindketten budapesti 
lakosoknak, ajándékozóknak az 1./ pontban foglalt döntésről történő értesítésére: a 
döntést követő 15 napon belül; az ingatlanforgalmi értékbecslés elkészíttetésére: a 
döntést követő 30 napon belül; az ingatlan ajándékozási szerződés előkészítésére: a 
döntést követő 30 napon belül; a Fót külterület, 074/92 hrsz. és a Fót külterület, 074/93. 
hrsz. alatti ingatlanok tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyeztetésére: a döntést követő 60 napon belül; a Fót külterület, 074/92 hrsz. és a Fót 
külterület, 074/93. hrsz. alatti ingatlanok határvonalainak kitűzetésére: a döntést követő 
90 napon belül; az ingatlanoknak Fót Város Önkormányzata vagyonkimutatásában 
bruttó forgalmi értéken, forgalomképesség szerinti besorolásban, a vagyontárgyat 
terhelő kötelezettségekkel együtt történő kimutatására: legkésőbb a Képviselő-testület 
2011. év november havi rendes ülése. 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 384/2011. 

 
Tárgy: a Fót belterület 1311 hrsz. alatti 
ingatlan adás-vétele. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
384/2011. (IX. 14.) KT határozat 

a Fót belterület 1311 hrsz. alatti ingatlan adás-vétele tárgyában 
(231. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván vételi 
ajánlatot tenni Ujvári Tünde 2151 Fót, Juhász Gy. u. 17. szám alatti lakos és dr. Girhiny 
Jánosné 2151 Fót, 48-as Ifjúság u. 12. szám alatti lakos osztatlan közös tulajdonát képező, a 
Fót belterület 1311 hrsz alatti, „kivett lakóház és udvar” megnevezésű, 603 m2 nagyságú 
ingatlanra. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse Ujvári Tünde 2151 Fót, Juhász Gy. u. 17. szám alatti lakost és dr. Girhiny Jánosné 
2151 Fót, 48-as Ifjúság u. 12. szám alatti lakost, az ingatlan osztatlan közös tulajdonosait. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a 
Képviselő-testület által megalkotott, a Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször 
módosított 13/2001. (VII.13.) sz. KT. rendeletének soron következő módosításakor, a rendelet 
mellékleteiben az elővásárlási joggal terhelt ingatlanok felsorolása közül az 1./ pontban 
rögzített ingatlan helyrajzi száma törlésére vonatkozó javaslatot terjessze be. 
 
4./ A Képviselő-testület felkési a polgármestert, hogy az 1-3,/ pontban foglalt döntés 
végrehajtására szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ingatlan tulajdonosainak, valamint az ingatlanon haszonélvezeti 
jogok jogosultjainak a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, Fót 
Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló, többször módosított 13/2001. (VII.13.) sz. KT. 
rendelet módosítására: a Képviselő-testület és szervei 2011. év október havi rendes ülése. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 385/2011. 

 
Tárgy: a lakossági települési szilárdhulladék 
szállítására vonatkozólag, a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft.-vel a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási keretszerződés megkötése. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes,  nyílt üléséről 

 
 
 

385/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a lakossági települési szilárdhulladék szállítására vonatkozólag, 

a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel 
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási keretszerződés megkötése 

tárgyában 
(244. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a 
hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 2000. évi XLIII. törvény 21. § (1) 
bekezdése, valamint 28. § (7) bekezdése alapján, figyelemmel a közbeszerzésekről szóló, 
többször módosított 2003. évi CXXIX. törvény 2/A. §-ában rögzített kivételszabályra, - 
elfogadja a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2100 
Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69., Cg.: 13-09137208, adószám: 22666794-2-13) 2011. augusztus 2. 
napján kelt, a települési szilárd hulladékkezelés komplex szolgáltatására vonatkozó 
árajánlatát. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az egyrészről Fót Város 
Önkormányzata (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), másrészről az Észak-Kelet Pest és 
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati 
Társulás (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., adószám: 15566609-2-13), harmadrészről a Zöld 
Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa Gy. út 69., 
Cg.: 13-09137208, adószám: 22666794-2-13) között – a 2011. november 1. – 2014. október 
31. időszakra vonatkozó – települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződést 
aláírja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./és 2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás képviseletében eljáró Dr. Gémesi György 
elnököt, valamint a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 
képviseletében eljáró Gyenes Szilárd ügyvezető igazgatót. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 



 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak és a Zöld Híd 
Régió Kft-nek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, a 
települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási szerződés aláírására: a döntést követő 
20 napon belül: a települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII. 10.) sz. KT. 
rendelete módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslat beterjesztésére: a Képviselő-
testület 2011. évi október havi rendes ülése. 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 386/2011. 

 
Tárgy: a lakossági települési szilárdhulladék 
szállítására vonatkozólag, a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási 
Kft.-vel a települési szilárd hulladékkezelési 
közszolgáltatási keretszerződés megkötése 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 
 

386/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a lakossági települési szilárdhulladék szállítására vonatkozólag, 

a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft.-vel 
a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási keretszerződés megkötése 

tárgyában 
(244. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy kezdjen 
tárgyalásokat az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás képviselőivel, valamint a Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetésével, a külön zsákok mennyisége 
és az elszállítása, valamint annak ártalmatlanítási ára, továbbá a fóti szelektív hulladékudvar 
mielőbbi megnyitása és funkcionáltatása tekintetében.  
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás képviseletében eljáró Dr. Gémesi György 
elnököt, valamint a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 
képviseletében eljáró Gyenes Szilárd ügyvezető igazgatót. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulásnak és a Zöld Híd 
Régió Kft-nek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, az 1./ 
pont szerinti tárgyalások lefolytatására: a döntést követő 60 napon belül, a helyi 
önkormányzati rendeleti szabályozás körébe tartozó tartalmi szempontok 
felülvizsgálatára és újraszabályozására: az 1./ pont szerinti tárgyalások eredményétől 
függően, legkésőbb a Képviselő-testület 2011. december havi rendes ülése. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 387/2011. 

 
Tárgy: Fót - Dunakeszi SZTK között, 
autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítás közszolgáltatójának 
kiválasztására kiírt pályázat értékelése 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

387/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Fót - Dunakeszi SZTK között, autóbusszal végzett menetrend szerinti 

személyszállítás közszolgáltatójának kiválasztására kiírt pályázat értékelése 
tárgyában 

(235. sz. anyag) 
 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót - Dunakeszi SZTK 
között, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának 
kiválasztására irányulóan, - a 253/2011. (V.18.) sz. KT határozatával, valamint a 350/2011 
(VI.13.) sz. KT határozatával - kiírt pályázatot eredményesnek tekinti. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse Zoltán L. Zsigmondné ügyvezetőt, az Agglomerációs Kft. (székhely: 7030 Paks, 
Munkácsy M. u. 62.) képviselőjét. 
 
3./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján 
kösse meg az Agglomerációs Kft.-vel (székhely: 7030 Paks, Munkácsy M. u. 62.) az 
autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás, közszolgáltatásra vonatkozó 
szerződést 2011. október 1. napjától - 2012. december 31. napjáig terjedő időtartamra, az 
írásbeli ajánlatban szereplő nettó 210.000.-Ft+ÁFA/hó összegű díjazás ellenében. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés (pénzügyi 
kötelezettségvállalás) fedezete: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT 
rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT rendelete. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 4./ pontban foglalt döntés 
alapján, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló koncepciója részeként, a 2012. 
évre tervezett pénzügyi kötelezettségvállalást terjessze be a Képviselő-testület és szervei 
2011. év november havi rendes ülésére, döntéshozatal végett. 
 
 
 
 
 



 

6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Agglomerációs Kft. képviselőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, az autóbusszal végzett menetrend szerinti 
személyszállítási közszolgáltatási szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon 
belül, az 1./ és 3./ pontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás betervezésére: a 
Képviselő-testület és szervei 2011. év november havi rendes ülése. 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 388/2011. 

 
Tárgy: a KMOP-4.5-2-11 kódjelű, Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti 
alapellátások infrastrukturális fejlesztése 
című pályázat benyújtása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes,  nyílt üléséről 

 
 

388/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a KMOP-4.5-2-11 kódjelű, Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti 

alapellátások infrastrukturális fejlesztése című pályázat benyújtása tárgyában 
(243. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy 
amennyiben kiírásra kerül, úgy indulni kíván a KMOP-4.5.2-11. Új Széchenyi Terv Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése pályázaton a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 2151 Fót, Bölcsőde u. 1. szám alatti bölcsődéjének 
felújításával és átépítésével. 
 
2./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni 
a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 2151 Fót, Bölcsőde u. 1. szám alatti bölcsődéjének 
átépítéséhez és felújításához szükséges engedélyezési tervdokumentációjának, árazott, 
árazatlan költségvetése készítésére akként, hogy az átépített intézmény 6 bölcsődei csoport 
befogadására alkalmas legyen, továbbá a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 2151 Fót, 
Bölcsőde u. 1. szám alatti bölcsődei intézményi területén jelenleg is működő 2 gondozási 
egységből álló intézményi terület felújításával (átépítésével) összefüggő árazott, árazatlan 
költségvetés elkészítésére. 
 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára tekintettel – az alábbiak 
szerint - folytassa le. 
 
3.2./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot 
hoz létre, amely tagjainak felkéri Grigalek László és Lévai Sándorné képviselőket, dr. 
Barkóczi Péter, Fegyveres Péter és Dóráné dr. Kuzmann Katinka köztisztviselőket. 
 
3.3./ A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 24. § (2) bekezdése alapján az eljárás 
nyertesének megnevezéséről, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló 
döntés jogát - a 2./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás során - a település 
polgármesterére delegálja. 
 
3.4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesével, Fót Város Önkormányzata, mint ajánlatot kérő nevében a 
tervezési szerződést kösse meg. 



 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban meghatározott beruházás 
(pályázat) előkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez ún. hivatalból biztosítsa a szakmai 
állományt. 
 
5./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott beruházás (pályázat) előkészítéséhez és 
az ún. pályázati dokumentáció összeállításához, véleményezéséhez és jóváhagyásához 
kapcsolódóan, az alábbi ún. intézkedési tervet fogadja el: 
 
5.1./ Bölcsőde átépítésére és felújítására vonatkozó engedélyes tervek elkészítése. 
A tervezési munka elvégzésére közbeszerzési eljárás kiírása szükséges. 
Elkészítési és leadási határidő: 2011.10.01. 
5.2./ Az építésre illetve felújításra vonatkozó javaslat EEB, PFB bizottság általi 
véleményezése, zsűrizése: 
Határnap: EEB, PFB 2011. év október havi rendes ülése. 
5.3./ A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítése. 
Elkészítési és leadási határidő: 2011.11.10. 
5.4./ A megvalósíthatósági tanulmányterv polgármester, illetve intézményvezető általi 
elfogadása. 
Határidő: 2011.11.30. 
5.5./ A pénzügyi, műszaki, nevelésszakmai tárgyú pályázat, beruházási célokmány 
elfogadása. 
Határnap: a Képviselő-testület 2011. év december havi rendes ülése. 
5.6./ A pályázattal kapcsolatos további mellékletek, nem releváns dokumentumok beszerzése, 
teljeskörű összeállítása. 
Határidő: 2011.12.31. 
5.7./ A pályázat közreműködő szervezet részére történő benyújtása. 
Határidő: 2012.01.09. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (székhely: 2151 Fót, 
Bölcsőde u. 1.) intézmény vezetőjét, hogy készítse el a bölcsődei intézmény bővítése, 
átépítése utáni kapacitáshoz igazodó pedagógiai programot, a pályázat elbírálásánál előnyt 
jelentő, a kiírási feltételek maximális teljesíthetősége érdekében a pályázati útmutató 34-41. 
oldalán szereplő tartalmi értékelés szempontjainak figyelembevételével. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pont szerinti 
beruházáshoz (pályázathoz) szükséges, - külön jogszabályokban, valamint az adott pályázat 
Útmutatójában és az ÁSZF-ban meghatározott tartalmú - Megvalósíthatósági Tanulmányt és a 
Pénzügyi Tervet, illetve a további szükséges mellékleteket készíttesse el, állíttassa össze. 
 
8./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./-7. /pontokban foglalt feladatok elvégzésére 
nettó 8 millió forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat elfogadott 2011. évi költségvetési 
rendelete IV/a. melléklet IV.2.2. céltartalékok Stratégiai Alap sor terhére. 
 
9./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-8./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a közbeszerzési eljárás lefolytatására, illetve a tervezési 
munka elvégzésére: 2011.09.30. 
az építésre illetve felújításra vonatkozó javaslat EEB, PFB bizottság általi 
véleményezése, zsűrizése: EEB, PFB 2011. év október havi rendes ülése, 



 

a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésére, 
leadására: 2011.11.10. 
a megvalósíthatósági tanulmányterv polgármester, illetve intézményvezető általi 
elfogadására: 2011.11.30. 
a pénzügyi, műszaki, nevelésszakmai tárgyú pályázat, beruházási célokmány 
elfogadására: a Képviselő-testület 2011. év december havi rendes ülése, 
a pályázattal kapcsolatos további mellékletek, nem releváns dokumentumok beszerzése, 
teljes körű összeállítására: 2011.12.31. 
a pályázat közreműködő szervezet részére történő benyújtására: 2012.01.09. 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 389/2011. 

 
Tárgy: Villamos hálózat felújításához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

389/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Villamos hálózat felújításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában 

(239. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, tulajdonosi hozzájárulását adja a 
Fót, 1292 és 1299 hrsz-ú közterületek vonatkozásában, a GEOVIL Mérnöki Kft. által készített 
„Fót 1506/20 BOTR csere BHTR-re Fót, Vörösmarty tér” GV-11/035. munkaszámú tervhez, 
azzal a kikötéssel, hogy a beruházó az építmény cseréjét a jelenleg elfoglalt és igénybevett 
közterületen, földbe süllyesztéssel köteles megvalósítani. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntésről való értesítésre, a hozzájárulás kiadására: a döntést 
követő 15 napon belül. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 390/2011. 

 
Tárgy: Villamos hálózat felújításához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

390/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Villamos hálózat felújításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában 

(239. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - külön kikötés eszközlése nélkül - 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 2716 hrsz-ú (Hargita utca), a Fót, 4149 hrsz-ú (Agárdy 
Gábor utca, volt Ötvös köz), valamint a Fót, 4112 hrsz-ú (Móricz Zsigmond köz, volt 
Vöröshadsereg köz) vonatkozásában, a GEOVIL Mérnöki Kft. által készített „Fót, Hargita 
utca – Ötvös utca 0,4 kV-os szabadvezeték hálózat rekonstrukció” GV-835 számú tervéhez. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntésről való értesítésre, a hozzájárulás kiadására: a döntést 
követő 15 napon belül. 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember  16.   
 
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 391/2011. 

 
Tárgy: Villamos hálózat felújításához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadása. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember  14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

391/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Villamos hálózat felújításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában 

(239. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - külön kikötés eszközlése nélkül - 
tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 4092/58 hrsz-ú közterület vonatkozásában, a Tápióvill 
Bt. által készített „Fót Boróka u. közvilágítás átépítése” TB-064-11. munkaszámú tervéhez. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntésről való értesítésre, a hozzájárulás kiadására: a döntést 
követő 15 napon belül. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 392/2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzata, illetve Fót 
Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala Szervezetfejlesztési 
Intézkedési Terv elfogadása. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

392/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzata, illetve Fót Város Önkormányzatának 

Polgármesteri Hivatala Szervezetfejlesztési Intézkedési Terv elfogadása tárgyában. 
(240. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fót Város Önkormányzata 
illetve Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty 
tér 1.) - határozat mellékletét képező - Szervezetfejlesztési Intézkedési Tervét. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, valamint 
a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal 
működésének továbbfejlesztésére vonatkozó Szervezetfejlesztési Intézkedési Tervet Fót 
Város Önkormányzata nevében adják ki és írják alá. 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Önkormányzat, illetve a Polgármesteri Hivatal működésének 
továbbfejlesztésére vonatkozó Szervezetfejlesztési Intézkedési Terve kiadására: a 
döntést követő 8 napon belül, Fót Város Önkormányzata illetve Fót Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Szervezetfejlesztési Intézkedési Tervében 
foglaltak végrehajtására: 2011. október hó 1. napjától kezdődően, folyamatosan. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 393/2011. 

 
Tárgy: Az adósságkezelési szolgáltatás 
működtetéséről szóló képviselő- 
testületi rendelet megalkotása. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes,  nyílt üléséről 
 
 

393/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Az adósságkezelési szolgáltatás működtetéséről szóló képviselő- 

testületi rendelet megalkotása tárgyában 
(236. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az adósságkezelési szolgáltatásról 
szóló …/2011. (…) sz. KT. rendeletében foglaltak szerint, az adósságkezelési szolgáltatás 
működtetése céljából, az adósságkezelési tanácsadási szolgáltatási feladatokat - 2012. év 
március hó 1. napjától kezdődő hatállyal, a jegyző által kijelölt adósságkezelési tanácsadó 
bevonásával – Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) látja el. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2012. évi költségvetésben az 
adósságkezelési szolgáltatás bevezetésére és nyújtására elkülönített támogatást biztosít, 
továbbá az Önkormányzat 2012. évi költségvetésben, az adósságkezelési tanácsadó 
képesítéséhez szükséges pénzösszeget biztosítja. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt döntés alapján, 
részben az adósságcsökkentési támogatás fedezetének biztosítására, részben az 
adósságkezelési szolgáltatás személyi, tárgyi feltételeinek biztosítására vonatkozó írásbeli 
előterjesztést, javaslatot terjessze be az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója 
részeként, a Képviselő-testület 2011. év november havi rendes ülésére. 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 1./-3./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse Majsai Lászlót, az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat (székhely: 2151. Fót Hargita u. 36.) igazgatóját. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntésről való értesítésre: a döntést követő 15 napon belül, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója - KT határozatban meghatározott 
részének – elkészítésére, és összeállítására: 2011. év október 31. napja. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 394/2011. 

Tárgy: A Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítésének megváltoztatása, 
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására, és a 
belső ellenőri feladatok megbízási szerződés 
keretében történő ellátására. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

394/2011. (IX. 14.) KT határozat 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének megváltoztatása, 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására, és a belső ellenőri feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására. 

(245. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. október 1.-jei 
hatállyal Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) létszámát 60,5 főben állapítja meg, melyből köztisztviselő 58,5 fő, a 
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 2 fő. 
 
2./ A Képviselő-testület egyúttal rögzíti, hogy az Önkormányzat 2011. évi költségvetésén 
belül, a „Képviselő-testület” elnevezésű sorát terhelő személyek létszámát - 2011. október 1.-
jei hatállyal - 5,5 főben állapítja meg, amelyből 1 fő a polgármester, 1 fő önkormányzati 
tanácsadó, és 3,5 fő mezőőr. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 
 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 395/2011. 

 
Tárgy: A Polgármesteri Hivatal szervezeti 
felépítésének megváltoztatása, 
a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 
önkormányzati rendelet elfogadására, és a 
belső ellenőri feladatok megbízási szerződés 
keretében történő ellátására 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

395/2011. (IX. 14.) KT határozat 
A Polgármesteri Hivatal szervezeti felépítésének megváltoztatása, 

a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 
elfogadására, és a belső ellenőri feladatok megbízási szerződés keretében történő ellátására. 

(245. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, - a belső ellenőrzési 
feladatellátás jelenlegi központi jogszabályi környezetére alapítottan, - hogy Fót Város 
Önkormányzata belső ellenőrzési feladatai ellátásának módját és rendszerét 2012. január 1. 
napjától - 2017. december 31. napjáig terjedő időtartamra, az alábbiak szerint határozza meg: 
 
1.1./ A feladatellátás módja: külső (gazdálkodó szervezettel) kötendő megbízási szerződés 
útján. 
 
1.2./ A feladatellátás területe: 
1.2.1./ A belső ellenőrzési vezetői feladatok ellátása. 
1.2.2./ A független belső ellenőrzés által, kockázatelemzéssel alátámasztottan elkészített és a 
Képviselő-testület által tárgyévre (tárgyidőszakra) jóváhagyott belső ellenőrzési (munkatervi) 
feladatok ellátása. 
 
1.3./ A Képviselő-testület a belső ellenőrzési feladatok ellátásának rendszerét oly módon 
határozza meg, hogy a mindenkori megbízott – gazdálkodó szervezet – gondoskodik a nem 
kizárólag pénzügyi tárgyú, hanem más szakma csoportba, ágazatba tartozó 
jogszabályszerűségi, valamint hatósági feladatellátás területét érintő belső ellenőrzés 
lefolytatásához szükséges, a külön jogszabály(ok)ban foglalt képesítéssel rendelkező belső 
ellenőr(ök) alkalmazásáról, foglalkoztatásáról. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzata 2012-2017. év közötti időtartamra vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai 
Tervének-tervezetét, valamint a 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési munkaterv javaslatot - 
az e területen jártas külső gazdálkodó szervezet, egyszeri bevonásával - a Képviselő-testület 
és szervei 2011. év október havi rendes ülésére készítse el és állítsa össze. 
 



 

3.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a Képviselő-
testület által elfogadandó és jóváhagyandó, Fót Város Önkormányzata 2012-2017. év közötti 
időtartamra vonatkozó Belső Ellenőrzési Stratégiai Terve, valamint a 2012. évre vonatkozó 
belső ellenőrzési munkaterv alapján, folytasson le a 2012. évi belső ellenőri feladatokat ellátó 
gazdálkodó szervezet kiválasztására Fót Város Önkormányzatának Versenyszabályzata 
szerinti eljárást, amelynek alapján az írásbeli előterjesztést és a hozzá kapcsolódó javaslatot 
terjessze be a Képviselő-testület és szervei 2011. év december havi rendes ülésére. 
A döntéshozatal szempontja: a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatást nyújtó ajánlattevő, 
gazdálkodó szervezet. 
 
3.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a felek kölcsönös megelégedettsége esetén, a felek 
között létrejövő megbízási keretszerződés - a 2013. évre vonatkozó belső ellenőri feladatok 
tartalmának meghatározásával egyidejűleg, - írásban további egy évi időtartamra, 2013. év 
december 31. napjáig meghosszabbítható. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2012. év belső ellenőrzési feladatok 
ellátására szolgáló éves megbízási díj keretet – a Képviselő-testület külön, e tárgyban 
meghozandó döntése alapján, - Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe építtesse 
be. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban döntés végrehajtására 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület és 
szervei 2011. év október havi rendes ülése, a 3./ pontban foglalt végrehajtásra: a 
Képviselő-testület és szervei 2011. év október havi rendes ülése, a 4./ pontban foglalt 
végrehajtásra: az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2011. (…) sz. KT. 
rendelet-tervezet beterjesztésével egyidejűleg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 396/2011. 

 
Tárgy: a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által kiírt „Közlekedj Ökosan – Európai 
Mobilitás hét”-hez történő csatlakozás. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

396/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt „Közlekedj 

Ökosan – Európai Mobilitás hét”-hez történő csatlakozás tárgyában. 
(270. sz. előterjesztés) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az 1.2./ alpont alatti 
programmal - csatlakozik a „Közlekedj Ökosan – Európai Mobilitás hét” rendezvényhez. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2011. szeptember 22-én (csütörtökön) 
megrendezésre kerülő autómentes napon, a Fót Vörösmarty tér (Hivatal mögötti névtelen 
utcának) a főútvonaltól a 48-as Ifjúság útjáig tartó szakaszát - 8.00 óra és 16.00 óra között - 
sétáló utcává nyilvánítja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására - a Dunakeszi Rendőrkapitányság Fóti Rendőrörse közreműködésével, - tegye 
meg a szükséges intézkedéseket. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntéshez 
kapcsolódóan, a rendezvény előkészítésére, illetve technikai szempontú lebonyolítására tegye 
meg szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, illetve az 1./ pontban foglalt feladat végrehajtására: 2011. október  
                  hó 22. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 397/2011. 

 
Tárgy: a KMOP-4.6-1-11 Nevelési 
intézmények fejlesztése pályázat benyújtása. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember  14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

397/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a KMOP-4.6-1-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat benyújtása tárgyában 

(257. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy -
amennyiben kiírásra kerül, úgy - indulni kíván a KMOP-4.6.1-11 Új Széchenyi Terv Nevelési 
intézmények fejlesztése című pályázaton, az Apponyi Franciska Óvoda, Ibolyás utcai 
tagóvodájának bővítésével. 
 
1.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a fóti, 983/2 hrsz-ú 
ingatlanon, a Vác Egyházmegyei Magyar Katolikus Egyház javára az ingatlan-
nyilvántartásban bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom törlését a területileg illetékes 
Földhivatalnál kezdeményezze, továbbá a törléshez szükséges nyilatkozatokat szerezze be, 
illetve tegye meg. 
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott beruházás (pályázat) előkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez ún. 
hivatalból biztosítsa a szakmai állományt. 
1.3./ A Képviselő-testület felkéri a Fóti Apponyi Franciska Óvoda (székhely: 2151 Fót, 
Fruzsina u. 4.) intézményvezetőjét, hogy készítse el az Óvodai Intézmény bővítése utáni 
kapacitáshoz igazodó pedagógiai programot. 
1.4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ pont szerinti 
beruházáshoz (pályázathoz) szükséges, - a külön jogszabályokban, valamint az adott pályázat 
Útmutatójában és ÁSZF-ban meghatározott tartalmú - Megvalósíthatósági Tanulmányt és a 
Pénzügyi Tervet, illetve a további, szükséges nevelésszakmai tárgyú mellékleteket készíttesse 
el, állíttassa össze. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott beruházás (pályázat) előkészítéséhez és 
az ún. pályázati dokumentáció összeállításához, véleményezéséhez és jóváhagyásához 
kapcsolódóan, az alábbi ún. intézkedési tervet fogadja el: 
2.1./ A pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítése. 
Elkészítési és leadási határidő: 2011.11.20. 
2.2./ A megvalósíthatósági tanulmányterv polgármester, valamint intézményvezető általi 
elfogadása. 
Határidő: 2011.11.30. 
2.3./ A pénzügyi, műszaki, nevelésszakmai tárgyú pályázat, beruházási célokmány 
elfogadása. 
Határnap: a Képviselő-testület 2011. év december havi rendes ülése. 
2.4./ A pályázattal kapcsolatos további mellékletek, dokumentumok beszerzése, teljeskörű 
összeállítása. 
Határidő: 2011.12.31. 



 

2.5./ A pályázat közreműködő szervezet részére történő benyújtása. 
Határidő: 2012.01.15. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket, nyilatkozatokat (így különösen az 5 éves 
fenntarthatóságról szóló nyilatkozatot), tulajdonosi hozzájárulásokat tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, dr. Csiki Gábor jegyző 
Határid ő: azonnal, a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányterv elkészítésére, leadására: 2011.11.20., a megvalósíthatósági 
tanulmányterv polgármester, illetve intézményvezető általi elfogadására: 2011.11.30., a 
pénzügyi, műszaki, nevelésszakmai tárgyú pályázat, beruházási célokmány 
elfogadására: a Képviselő-testület 2011. év december havi rendes ülése, a pályázattal 
kapcsolatos további mellékletek, dokumentumok beszerzésére, teljeskörű 
összeállítására: 2011.12.31., a pályázat közreműködő szervezet részére történő 
benyújtására: 2012.01.15. 
 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 398/2011. 

 
Tárgy: a KMOP-4.6-1-11 Nevelési 
intézmények fejlesztése pályázat benyújtása. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

398/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a KMOP-4.6-1-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat benyújtása tárgyában 

(257. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy -
amennyiben kiírásra kerül, úgy - indulni kíván a KMOP-4.6.1-11 Új Széchenyi Terv Nevelési 
intézmények fejlesztése pályázaton az Apponyi Franciska Óvoda, Fruzsina utcai székhelye 
bővítésével. 
 
1.1./ A Képviselő-testület tudomással bír arról, hogy az általa meghozott 397/2011. (IX.14.) 
sz. KT. határozatban rögzített, KMOP-4.6.1-11 Új Széchenyi Terv Nevelési intézmények 
fejlesztése című pályázati konstrukcióban történő sikeres részvétel érdekében, az 
önkormányzati tulajdonú ingatlannal szomszédos ingatlanvásárlásra van szükség, amely miatt 
a polgármester útján felkéri a jegyzőt, hogy Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 2168 hrsz. és 
a 2171 hrsz. alatt felvett belterületi ingatlanok (a továbbiakban: ingatlanok) értékbecslését 
végeztesse, továbbá felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés által meghatározott forgalmi 
érték alapján folytasson tárgyalásokat az ingatlanok tulajdonosaival, az ingatlanok 
tulajdonjogának megszerzése érdekében. 
 
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1./ alpontban meghatározott 
ingatlanok megvásárlása céljából folytatott tárgyalások eredményeiről készíttessen – a 
tagóvoda bővítése érdekében szükséges tervek tervezőjének kiválasztására irányuló 
eljárásrendre is kiterjedő - előterjesztést a Képviselő-testület 2011. október havi rendes 
ülésére, állásfoglalás és döntéshozatal végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: az 1.1./ alpontban foglalt tárgyalások lefolytatására: a Képviselő-testület és 
szervei 2011. októberi rendes üléséig, de legfeljebb 2011. szeptember 30.; az 1.2. pontban 
foglalt előterjesztés beterjesztésére: a Képviselő-testület 2011. október havi rendes ülése. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 399/2011. 

 
Tárgy: A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
kérelme. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 
 

399/2011. (IX. 14.) KT határozat 
A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában. 

(271. sz. anyag) 
 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 2011. 
május 31. napjával megalakult Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület székhelye a 2151 Fót, 
Dózsa Gy. u. 12-14. szám alatti ingatlan alá kerüljön bejegyzésre. 
A használat jogcíme: szívességi használó. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 

 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 15.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 400/2011. 

 
Tárgy: A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
kérelme. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 
 
 

400/2011. (IX. 14.) KT határozat 
A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában. 

(271. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által elfogadott és megalkotott, Fót város nevének felvételéről és használatáról szóló 
17/2011. (V.19.) sz. KT. rendelet 2. § (2) bekezdése alapján – a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesület (székhely: 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14.) kérelmének helyt ad, és határozatlan 
időre engedélyezi az Egyesület részére a „Fóti” név használatát. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 

 

 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 401/2011. 

 
Tárgy: A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
kérelme. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, nyílt üléséről 

 
 

401/2011. (IX. 14.) KT határozat 
A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában. 

(271. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a 2011. március 
30-án megtartott közgyűlés határozata alapján a Fóti Polgárőr Egyesület a 2151 Fót, Dózsa 
Gy. út 12-14. szám alatti helyiséget 2011. május 30. napjáig ingyenesen használta. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 
napon belül, Fót Város Önkormányzata nevében a 2011. május 31. napjával megalakult Fóti 
Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökével (képviselőjével) a használatba adási szerződést a 
2151. Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám alatti helyiségre vonatkozólag kösse meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökét (képviselőjét).  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület képviselőjének a döntésről 
történő értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a használatba adási szerződés 
előkészítésére: a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület jogerős bírósági nyilvántartásba 
vételét követő 15 napon belül. 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z402/2011. 

 
Tárgy: Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy  
F. u. 20/B sz. alatti lakos, ún. normatív 
lakásfenntartási támogatás elutasítása miatt 
benyújtott fellebbezés. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
Z402/2011. (IX. 14.) KT határozat 

Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy F. u. 20/B sz. alatti lakos, ún. 
normatív lakásfenntartási támogatás elutasítása miatt benyújtott 

fellebbezés ügyében 
(230. sz. anyag) 

 
I. 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Győrfi Jánosné (sz: 
Tiszafüred, 1951.07.24. an: Kanalas Ilona) 2151. Fót, Kazinczy F. u. 20/B szám alatti 
lakosnak, a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására irányuló kérelem tárgyában 
Fót Város Polgármestere által 7958-2/2011. szám alatt, 2011. június 10. napján meghozott, 
elsőfokú önkormányzati hatósági határozat ellen, 2011. július 05. napján előterjesztett 
fellebbezését elutasítja, az 7958-2/2011.06.10. számú elsőfokú határozatát – annak helyes 
eljárási jogi indokaira, és indokolására tekintettel – helyben hagyja. 
 
2./ Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy F.u.20/B szám alatti lakos, e határozat bírósági 
felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat kézhezvételét követő naptól 
számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz (székhely: 1146. Budapest, Thököly út 
97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (2151. Fót, 
Kossuth L. u. 47.) kettő példányban benyújtandó keresettel kérheti. 
 
A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151. Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegben köteles leróni. A kereset mértéke 20.000.-Ft. 
 
INDOKOLÁS 
 
Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy F. u.20/B. szám alatti lakos, 2011. május 23-án 
kérelemmel fordult Fót Város Polgármesteréhez, hogy részére normatív lakásfenntartási 
támogatást állapítson meg. 
 
Az ügyfél kérelmében előadta, és megjelölte, hogy egyedül él 2151 Fót, Kazinczy u.20/B 
szám alatti összkomfortos családi házban, melyek alapterülete 75 nm. 
 
Az ügyfél a kérelméhez csatolta a területileg illetékes Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által 
kiadott, az ún. saját jogú ellátás nyújtását igazoló iratot, amely alapján 2011. évben - a 
hatályos jogszabály alapján, - az ügyfelet megillető ellátás összege: 37.150,-Ft. 
 



 

Az I. fokon eljáró szociális hatáskört gyakorló szerv az általa lefolytatott eljárás során 
megállapította, hogy a háztartásban élők összjövedelme 37.150.-Ft, egy főre jutó havi 
jövedelem: 37.150.-Ft. 
 
Az I. fokon eljáró szociális hatáskört gyakorló szerv másodsorban rögzíti, hogy a 
lakásfenntartás elismert költsége 15.750.-Ft, a család összjövedelmének 20%-át (7.430.-Ft) 
meghaladja.  
 
Az Szt. 38. § (2) bekezdése értelmében:  
„(2) Normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában 
az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének 150%-át, feltéve, hogy a lakásfenntartás elismert havi költsége a háztartás havi 
összjövedelmének 20%-át meghaladja. 
(3) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében a lakásfenntartás elismert havi költsége 
az elismert lakásnagyság és az egy négyzetméterre jutó elismert költség szorzata. Az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség 2004. évben 400 Ft. A 2004. évet követően az egy 
négyzetméterre jutó elismert havi költség összegét az éves központi költségvetésről szóló 
törvény - a várható energiaárak emelkedésére figyelemmel - határozza meg. 
2011. évben 450,-Ft. 
(4) A normatív lakásfenntartási támogatás esetében elismert lakásnagyság 
a) ha a háztartásban egy személy lakik 35 nm, 
b) ha a háztartásban két személy lakik 45 nm, 
c) ha a háztartásban három személy lakik 55 nm, 
d) ha a háztartásban négy személy lakik 65 nm, 
e) ha négy személynél több lakik a háztartásban, a d) pontban megjelölt lakásnagyság és 
minden további személy után 5-5 nm, 
de legfeljebb a jogosult által lakott lakás nagysága.” 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a szociális igazgatás és 
ellátás helyi szabályairól szóló 6/2010. (VII.07.) KT. sz. rendelete (a továbbiakban: Ör.) 
felhívott – a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására, elbírálására irányadó - 8. §-
a szerint: 
 
„(1) A normatív lakásfenntartási támogatás feltételrendszere és összege az Sztv-ben 
foglaltakkal megegyezik.”  
 
A fent rögzített anyagi jogi indokolás és körülmények alapján, Fót Város Polgármestere 
Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy F. u. 20/B. szám alatti lakos kérelmét, az 7958-2/2011. 
iktatószám alatt, 2011. július 10. napján kelt I. fokú önkormányzati hatósági határozatával 
megállapította, részére 2011. május hó 01. napjától 2.800.- Ft összegű normatív 
lakásfenntartási támogatást állapított meg. 
 
A fent írt jogszabályhelyekre tekintettel, Fót Város Polgármestere, mint I. fokon eljáró 
szociális hatáskört gyakorló szerv az ügyfél normatív lakásfenntartási támogatás iránti 
kérelmének az 7958-2/2011.06.10 számú határozatával helyt adott, amelyet Győrfi Jánosné 
ügyfél 2011. június 21-án átvette, - mellyel kapcsolatban 2011. július 05-én (határidőben) 
fellebbezést terjesztett elő. 
 
Győrfi Jánosné ügyfél az ügyben I. fokon eljárt szociális hatáskört gyakorló szerv által 
meghozott 7958-2/2011.06.10. számú határozatában foglaltakkal szemben előterjesztett 
fellebbezésében arra hivatkozott: hogy betegsége miatt dolgozni nem tud, egyedül él, senki 



 

támogatására nem számíthat. Az ügyfél az egészségügyi problémájához kapcsolódóan 
előadta, hogy régóta cukorbetegségben szenved, agyi érszűkülete van és mindezeken 
túlmenően gerincsérvvel is küszködik. 
 
A Képviselő-testület az I. fokon, valamint a fellebbezés folytán keletkezett, tárgybani 
önkormányzati hatósági ügyben keletkezett iratanyagokban foglaltakat figyelembe véve, – 
összevetve a központi és helyi jogszabályok rendelkezéseivel – az I. fokon eljáró szociális 
hatáskört gyakorló szerv által megállapított tényállást (a Ket. 104. § (3) bekezdésére 
figyelemmel, a Ket. 104-105. §-aira alapítottan) teljes terjedelmében felülvizsgálta, és az 
alábbiakat állapította meg (következtetéseket vonta le): 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a kérelmező fél által előterjesztett fellebbezési kérelem 
nem megalapozott. 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy az ügyben I. fokon eljáró szociális hatáskört gyakorló szerv 
által meghozott, megtámadott I. fokú határozatban megállapított tényállás – az alábbiak 
szerint - valós és okszerű, elemeit tekintve teljes körű: 
 
A Képviselő-testület az általa lefolytatott hatósági eljárás során megállapította, hogy a 
háztartásban élő egy főre jutó jövedelem 37.150,-Ft, amely nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át azaz 42.750,-Ft-ot.  
Az Szt. 38. §-a rendelkezései értelmében, normatív lakásfenntartási támogatás esetében, - 
amennyiben a háztartásban egy személy lakik: az elismert lakásnagyság 35 nm, valamint a 
négyzetméterre jutó költség 450,-Ft/m2.  
 
A lakásfenntartás elismert havi költsége 35 nmx450=15.750,-Ft. Egyúttal a Képviselő-testület 
rögzíti, hogy a lakásfenntartás havi költsége a háztartás havi jövedelmének 20%-át (7.430,-Ft) 
meghaladja. 
 
A lakásfenntartás elismert havi költségének és a támogatás mértékének a szorzata 
15.750x18,00%=2.835,-Ft, így a támogatás összegének 100 forintra való kerekítés után: 
2.800,-Ft. 
 
A fentiekre tekintettel, az II. fokon eljáró szociális hatáskört gyakorló szerv is megállapította, 
hogy Győrfi Jánosné fóti lakos normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására irányadó 
kérelme, az említett központi és helyi jogszabályi feltételeknek megfelel, - azért az ügyfél 
részére, 7958-2/2011. szám alatt, 2011. június 10. napján, normatív lakásfenntartási támogatás 
jogcímén megállapított, meghozott elsőfokú önkormányzati hatósági határozat anyagi jogi és 
eljárási jogi indokolása a központi és helyi jogszabályi előírásokat kielégíti, azzal, hogy az I. 
fokon eljáró hatósági hatáskört gyakorló szerv által meghozott határozat indokolási részében 
rögzített helyi önkormányzati rendeletre való hivatkozás téves (Ör. 7. §-a helyett Ör. 8. §-a.). 
 
A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy az I. fokon meghozott önkormányzati hatósági 
határozatban felhívott, hivatkozott központi jogszabályi rendelkezések megalapozottak. 
E körülményre tekintettel az ügyben I. fokon eljáró szociális hatáskört gyakorló szerv által 
meghozott, megtámadott határozatban foglalt anyagi jogi és eljárásjogi indokolás egyrészről 
az Szt., továbbá az Ör., valamint a határozat formai szempontrendszerére irányadó, a Ket. 71-
74. §-§-ai alatt szabályozott központi rendelkezéseknek megfelel, azt kielégíti. 
 
A Képviselő-testület által II. fokon meghozott önkormányzati hatósági határozata anyagi jogi 
indokolása az Szt. 38. §-án, továbbá – helyesen - az Ör. 8. § (1) bekezdésén alapul. 
 



 

A Képviselő-testület által II. fokon meghozott önkormányzati hatósági határozata eljárási jogi 
szempontrendszere a Ket. 71-74. §-§-ait kielégíti. 
 
A fent előadottakra tekintettel, a Képviselő-testület Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy 
F.u.20/B. sz. alatti lakos ügyfél, fellebbező fél által előterjesztett fellebbezési kérelmet 
elutasította, és a tárgyban meghozott, megtámadott önkormányzati határozatot teljes 
terjedelmében - annak helyes anyagi jogi és eljárásjogi indokaira tekintettel - hatályában 
fenntartotta. 
 
A másodfokú határozat - eljárásjogi szempontból - a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990.évi LXV. törvény 11. §-án alapul. 
 
Az Ötv. 11. § (1) (3) bekezdése alapján „(1) A képviselő-testület önkormányzati hatósági 
ügyben hozott határozata ellen fellebbezésnek nincs helye. 
(2) /Hatályon kívül helyezve, 2011. január 01. napjától./. 
(3) /Hatályon kívül helyezve, 2011. január 01. napjától./”. 
 
A polgári perrendtartásról szóló, többszörösen módosított 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 324. §-a szerint „(1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási 
határozat felülvizsgálata iránti perekben e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat… 
b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, 
(3) E fejezet alkalmazásában  
a) közigazgatási szerv: a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára jogosult 
szerv, szervezet vagy személy, 
b) közigazgatási eljárás: a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat 
meghozatalát megelőző eljárás.”. 
 
A Pp. 326. §-ának (1), (9) és (10) bekezdése szerint „(1) A bíróság illetékességét az első fokon 
eljárt közigazgatási szerv székhelye alapítja meg. 
(2) … 
(3) … 
(4) … 
(5) … 
(6) … 
(7) … 
(8) … 
(9) Közigazgatási perekben a megyei bíróság által első fokon hozott határozatok tekintetében 
- ha törvény a fellebbezést megengedi - a másodfokú eljárásra a Fővárosi Ítélőtábla 
kizárólagosan illetékes.  
(10) A közigazgatási perekben jogerős határozatok folytán felmerült hatásköri vagy 
illetékességi összeütközés esetében, továbbá ha az illetékes bíróság nem állapítható meg, vagy 
kizárás miatt nem járhat el, az eljáró bíróságot a Fővárosi Ítélőtábla jelöli ki.” 
 
A Pp. 327. § (1)-(2) bekezdése alapján 
„(1) A közigazgatási per indítására jogosult: 
a) az ügyfél, 
b) a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás egyéb résztvevője. 
(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért 
határozatot hozta. Ha a közigazgatási szerv által hozott határozattal elbírált ügyben a 
közbeszerzési és közérdekvédelmi feladatok ellátására külön törvényben kijelölt vizsgálati 



 

eljárást indított, a perben beavatkozóként részt vehet.” 
 
A Pp. 330. §–a figyelembevételével „(1) A keresetlevelének a 121. §-ban meghatározottakon 
túl, ide nem értve a 121. § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltakat – tartalmaznia kell: 
a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint  
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per 
vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.”.  
 
A másodfokú határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az illetékekről szóló, 
többször módosított 1990. évi XCII. törvény 43. § (3) bekezdése állapítja meg. 
 
II. 
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő–testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy F.u.20/B. sz. alatti lakost 
(közlés). 
Felelős:      Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Győrfi Jánosné 2151. Fót, Kazinczy F 20/B sz. alatti lakos, ügyfél 
értesítésére és a határozat közlésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z403/2011. 

 
Tárgy: az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás 
utcai tagóvoda engedélyes 
terveinek előfeltételét jelentő ingatlan 
vásárlás. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 
 

Z403/2011. (IX. 14.) KT határozat 
az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai tagóvoda engedélyes 

terveinek előfeltételét jelentő ingatlan vásárlás tárgyában 
(265. sz. anyag) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kiss István 2151 Fót, 
Kossuth L. u. 19. szám alatti lakostól - az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai 
tagóvodájának bővítése és a KMOP-4.6.1-11 kódjelű, „Nevelési intézmények fejlesztése” 
című pályázaton történő részvétel érdekében - előszerződés alapján, a Ptk. (1959. évi IV. 
törvény) szerinti bontó feltétel beépítésével - megvásárolja a Fót belterületén található, 971. 
hrsz-ú, 461 nm alapterületű, közművesítetlen, beépítetlen ingatlant, bruttó 9.500.000.-Ft 
összegű vételárért. 
1.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a végleges ingatlan adásvételi szerződés 
megkötésének, valamint a vételár kifizetésének feltétele: Fót Város Önkormányzata által, a 
KMOP-4.6.1-11 kódjelű, „Nevelési intézmények fejlesztése” című pályázat keretein belül 
véglegesítendő és benyújtandó pályázat eredményessége. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt ingatlan 
megvásárlása céljából Kiss István 2151 Fót, Kossuth L. u. 19. szám alatti lakossal, az ingatlan 
adásvételi előszerződést kösse meg. 
3./ A Képviselő-testület a 2./ pontban meghatározott ingatlan-adásvétel vételárát az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelet 4/a. melléklet IV.2.2 Céltartalék Stratégiai Alap 
sorról biztosítja. 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás 
utcai tagóvodájának bővítése tárgyában - Nemeshegyi Gyula tervező által - elkészített 
engedélyes tervek engedélyezési eljárását indítsa meg. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: az 1./ és 2./ pontokban meghatározott ingatlan-adásvételi előszerződés 
megkötésére, illetve a tulajdonosi hozzájárulás megkérésére: 2011. szeptember 20.; a 4./ 
pontban foglalt engedélyezési eljárás megindítására: 2011. szeptember 20. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Fót, 2011. szeptember 16. 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z404/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 

Z404/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által – a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - Arany János Pedagógiai Díj” 
kitüntetésre Kalmár Julianna 2151 Fót, Czuczor Gergely u. 13.  szám alatti lakos jelöltet 
terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z405/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 
 

Z405/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által – a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - Lajtha László Díj  kitüntetésre Horváth 
István 2151 Fót,  Vörösmarty u. 46. szám alatti lakos jelöltet terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében  - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z406/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 

Z406/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által – a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - Nyári Pál Díj  kitüntetésre Bese 
Lászlóné 2151 Fót, Arany János u. 28.  szám alatti lakos jelöltet terjeszti fel. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z407/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 
 

Z407/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által – a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - Közművelődési Díj kitüntetésre Szűcs 
Mária 2151 Fót, Dózsa György u. 19. szám alatti lakos jelöltet terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében  - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 



 

 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z408/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 
 

Z408/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által – a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - Pest Megyei Művészetért Díj 
kitüntetésre Kiss Eszter 2151 Fót,  Klára u. 7. szám alatti lakos jelöltet terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 



 

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z409/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 
 

Z409/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által – a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - Semmelweis Ignác Díj kitüntetésre 
Csepa Györgyné 2151 Fót,  Berda József u. 10. szám alatti lakos jelöltet terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 



 

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z410/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 
 

Z410/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által - a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - Szegényekért és Elesettekért Díj 
kitüntetésre Adorján Andrásné 2151 Fót, József Attila u. 17. szám alatti lakos jelöltet 
terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z411/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendkívüli zárt üléséről 

 
 

Z411/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által - a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - a Testnevelési és Sport Díj kitüntetésre 
Balogh Andrásné 2151 Fót, Móricz Zsigmond u. 72. szám alatti lakos jelöltet terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z412/2011. 

 
Tárgy: Pest megyei kitüntetési javaslat.  

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 

Z412/2011. (IX. 14.) KT határozat 
a Pest megyei kitüntetések tárgyában 

(256. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése 
által – a 4/1993. (IV.2.) Pm. sz. rendelete alapján, - a Pest Megye Közbiztonságáért Díj 
kitüntetésre Gyuráné Deszpot Ildikó 2151 Fót, Somogyi Béla u. 8. szám alatti lakos 
jelöltet terjeszti fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó közgyűlési rendeletben 
meghatározott adatlap kiállításával, és a szükséges mellékletek becsatolásával - Pest Megye 
Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. szeptember 15., a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. szeptember 20. 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z413/2011. 

 
Tárgy: Mezőőri járulékot megállapító 
határozat elleni fellebbezés. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 

 
 

Z413/2011. (IX. 14.) KT határozat 
Mezőőri járulékot megállapító határozat elleni fellebbezés 

tárgyában 
(234. sz. anyag) 

 
I. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokon eljáró hatóság a 2011. 
március 18-án kelt 4497/2011 számú határozat elleni fellebbezés ügyében meghozta, az alábbi 
döntését: 
 

V É G Z É S 
 
Nagy Lajos 1111 Budapest, Budafoki út 5. VI/6. szám alatti lakos mezőőri járulék 
kivetési ügyében indult fellebbezési eljárást megszünteti. 

Az ügyfél a döntés bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a végzés 
(döntés) kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz 
(székhely: 1146. Budapest, Thököly út 97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalánál (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kettő példányban 
benyújtandó keresettel kérheti. 

A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegben köteles leróni. Az illeték mértéke: 7.500.-Ft. 

A fellebbezés elektronikus úton kizárt. 

INDOKOLÁS 

 
Fót Város Polgármestere, mint I. fokú hatóság hivatalból indult eljárás keretében a 2011. 
március 18-án kelt 4497/2011 számú határozatban mezőőri járulék és mezőőri szolgálat 
megalakítási költség fizetésére kötelezte Nagy Lajos 1111 Budapest, Budafoki út 5. VI./6. 
szám alatti lakost, ügyfelet (ügyfél-azonosító: 1535), összesen 2.013,- Ft összegben. 
A határozatot az ügyfél meghatalmazottja 2011. március 14-én vette át. 
 
Az ügyfél a rendelkezésére álló határidőn belül, postai úton fellebbezést nyújtott be 2011. 
március 30-án a Polgármesteri Hivatalhoz. Az ügyfél kérelmében előadta, hogy osztatlan, 20 
éve műveletlen, néhány négyzetméteres, előadása szerint „nadrágszíj parcellájára” 
megalapozatlan a mezőőri járulék kivetése. Leírta továbbá, hogy a doni hadműveletekben 
súlyosan sérült, 91 éves hadirokkant, aki egyedül él. Álláspontja szerint, ezeket a „nadrágszíj 



 

területeket” kizárólag összevontan az önkormányzat tudná hasznosítani, ezért a területet 
felajánlja használatra. 
 
Az I. fokú önkormányzati hatóság képviselője az ügyfelet hiánypótlásra hívta fel a 2011. 
május 31-én kelt 4497-3/2011 számú végzésben, amelyben kérte a fellebbezési eljárásért 
fizetendő illeték megfizetését, valamint felhívta a figyelmét a méltányossági eljárás 
lehetőségére és kérte az ehhez szükséges dokumentumok csatolását.  
 
Az ügyfél meghatalmazott élettársa 2011. június 10-én vette át a hiánypótlást, amelyre az 
ügyfél 2011. július 4-én küldte meg a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság 2011. június 21-én kelt 
tájékoztatását a részére folyósított ellátásokról, amely szerint az ügyfél havi 154.580,- Ft 
jövedelmet kap. 
Az ügyfél meghatalmazottja csatolta továbbá a Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 
Önkormányzatának 2009. február 24-én kelt, IV-1631/4/2009 számú hadirokkant ápolási 
pótlékot megállapító határozatát.  
Az ügyfél meghatalmazottja a hiánypótlás részeként egyéb dokumentumot vagy illetéket nem 
csatolt. 
 

Mezőőri járulék kivetésére vonatkozó jogszabályi helyek: 

A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi 
CLIX. törvény (a továbbiakban: Mezőőri tv.) 19. § (1) bekezdése szerint:  
„19. § (1) Az önkormányzati mezei őrszolgálat megalakítási, fenntartási és működési 
költségeit a földhasználó, ha ez ismeretlen, a tulajdonos által kifizetett mezőőri járulékból és 
a központi költségvetés által biztosított hozzájárulásból kell fedezni. A mezőőri járulék 
mértékét és megfizetésének módját a települési, a fővárosban a fővárosi kerületi 
önkormányzat, a mezei őrszolgálat létesítéséről és működéséről szóló helyi önkormányzati 
rendeletében szabályozza.” 
 
A Mezőőri tv. végrehajtására Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
megalkotott, a mezei őrszolgálatról szóló 18/2007. (VII.18.) Kt. sz. rendelet (a továbbiakban: 
Ör.) 1. § (1) bekezdése szerint: 
„(1) A rendelet hatálya Fót város közigazgatási területéhez tartozó külterületi és zártkerti 
termőföldek: szántó, gyümölcsös, rét, legelő, nádas, mezőgazdasági rendeltetésű földterületek 
védelmére – ide nem értve az erdőt, a halastavat a védett természeti területet és értéket –, 
illetve azok tulajdonosaira, használóira terjed ki.” 
 
Az Ör. 2. § (2) bekezdése szerint: 
„(2) Mezőőri járulék fizetésére kötelezett (a továbbiakban: kötelezett) az, aki a naptári év 
első napján a termőföld földhasználója, ha ez ismeretlen a tulajdonosa. Amennyiben az 
ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a kötelezett az általa képviselt tulajdoni hányad 
arányában fizet.” 
 
Az Ör. 2. § (4)-(7) bekezdései szerint: 
„(4) A mezőőri járulék összege: 
a) 6,30 Ft/100m2 (630,- Ft/ha) egyszeri megalakítási költség 
b) 25,80 Ft/100m2/év (2.580,- Ft/ha/év) fenntartási költség, de minimum 1.000,- 
Ft/év/tulajdonos (használó)  



 

(5) A járulékfizetés szempontjából minden megkezdett 100 m2 után kell a járulékot 
megfizetni. 
(6) A mezőőri járulék összegének beszedése érdekében a Polgármesteri Hivatal nyilvántartást 
vezet. A nyilvántartás tartalmazza a kötelezett nevét, címét, születési dátumát, a hozzá tartozó 
tulajdoni hányadot, a terület helyrajzi számát, területének nagyságát és művelési ágát. A 
nyilvántartás alapján megállapított mezőőri járulékról a kötelezett határozatban értesül 
legkésőbb a 2. § (7) bekezdésében megállapított határidőt megelőző 15 nappal. A mezőőri 
járulék kivetésével kapcsolatos ügyekben hatáskörrel a polgármester rendelkezik. 
(7) A mezőőri járulék pótlékmentes megfizetésének határideje: 
a) az egyszeri megalakítási költség, valamint a fenntartási költség 2007. évi időarányos, 
illetve a 2008. és 2009. évi teljes összegének 2011. július 1., 
b) a 2010. évi és a 2011. évi mezőőri járulék teljes összegének  
2011. december 31., 
c) a 2012. évtől kezdődően május 31.” 
 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény (a 
továbbiakban: Ptk.) 324. § (1) bekezdése szerint: 
„324. § (1) A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik.”  
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL 
törvény (a továbbiakban: Ket.) 1. § (1) bekezdése szerint:  
„1. § (1) A közigazgatási hatóság az eljárása során köteles megtartani és másokkal is 
megtartatni a jogszabályok rendelkezéseit. Hatáskörét a jogszabályokban előírt célok 
megvalósítása érdekében, mérlegelési és méltányossági jogkörét a jogalkotó által 
meghatározott szempontok figyelembevételével és az adott ügy egyedi sajátosságaira 
tekintettel gyakorolja.” 
 
Az Ör. 2. § (10) bekezdése szerint: 
„2. § (10) A kötelezettet kérelmére a Polgármester méltányosságból mentesítheti a mezőőri 
járulék megfizetésének kötelezettsége alól, ha a tulajdonában lévő összes ingatlan mértéke 
nem éri el a 300 m2 területet és az összjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200 %-át.” 
 
A Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontja szerint: 
„31. § (1) A hatóság az eljárást megszünteti, ha 
… 
h) a hatósági eljárásért illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj) kell 
fizetni és az ügyfél a fizetési kötelezettségének a hatóság erre irányuló felhívása ellenére az 
erre tűzött határidő alatt nem tesz eleget és költségmentességben sem részesül.”  
 
A Ket. 95. §-a szerint: 
„95. § A jogorvoslati eljárásban és a döntés felülvizsgálata során e törvény rendelkezéseit az 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 
 
A Ket. 104. § (1) bekezdése és a 107. § (1) bekezdése szerint: 
„104. § (1) Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a 103. §-ban foglaltak szerint 
nem módosítják vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 
hatóság dönt. 
105. § … 
106. § … 



 

107. § (1) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott, továbbá a 
polgármester törvény alapján önálló hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésével 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.” 
 
A Ket. 109. § (2) bekezdése szerint: 
„(2)  Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől 
számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a közlésétől számított harminc napon 
belül közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható meg, ha a végzést 
miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási 
szerv vagy kormányhivatal vezetője vagy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában - ha központi államigazgatási szerv vezetője hozta, vagy ha törvény az ügyben az 
első fokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nem peres 
eljárásban vizsgálja felül.” 
 
Fót Város Polgármestere, mint I. fokú önkormányzati hatóság által vezetett nyilvántartás 
szerint, az 1535 ügyfél-azonosítóval rendelkező ügyfél összességében 186 m2 nagyságú 
külterületi, mezőgazdasági terület (074/80 hrsz) tulajdonosa Fót közigazgatási területén.  
 
A Képviselő-testület, mint II. fokon eljáró önkormányzati hatósági jogkör gyakorló szerv 
álláspontja szerint, az I. fokú önkormányzati hatóság a nyilvántartásában szereplő adatok, 
alapján és az Ör. 2. § (4)-(5) bekezdése szerint helyesen állapította meg a tárgyidőszakokra 
(2007., 2088., 2009. év) fizetendő járulékot és megalakítási költséget. Az ügyfél tévesen 
állítja, hogy az I. fokú hatóság által megállapított mezőőri járulék mértéke megalapozatlan. 
 

Az Ör. 2. § (10) bekezdése a mezőőri járulék méltányosságból történő elengedését lehetővé 
teszi, amelynek egyik feltétele, hogy a kötelezett összes ingatlanának a mértéke ne érje el a 
300 m2-t, aminek az ügyfél megfelel. A méltányosság gyakorolhatóságának másik feltétele, 
hogy a kötelezett összes jövedelme ne haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
200%-át (57.000,- Ft/hó), amelynek jogszabályban megállapított mértékét az ügyfél 
jövedelme meghalad (154.580,- Ft/hó). 
A fent leírtakra tekintettel a fellebbezést benyújtó ügyfél részére, a járulék megfizetése alól 
mentesség nem adható.  
 

Az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 29. 
§ (1) bekezdése szerint fellebbezés benyújtásával illetéket kell fizetni, amelynek mértéke a 
vitatott összeg minden megkezdett 10.000,- Ft-ja után 400,- Ft, de legalább 5.000,- Ft, 
legfeljebb 500.000,- Ft. 
Az ügyfél részére megállapított mezőőri járulék és megalakítási költség alapján a 
fellebbezésért 5.000,- Ft illetéket kellett volna fizetnie, aminek nem tett eleget, ezért 
hiánypótlásra lett felszólítva. 
Az ügyfél a hiánypótlási felhívását követően a megjelölt határidőre sem költségmentességre 
vonatkozó kérelmet nem nyújtott be, sem a fellebbezési illetéket nem fizette meg. 
 
Tekintettel arra, hogy Nagy Lajos 1111 Budapest, Budafoki út 5. VI./6. szám alatti 
lakos, ügyfél az I. fokú önkormányzati hatóság képviselője által kibocsátott hiánypótlást 
sem határidőben, sem határidőn túl nem teljesítette, - ezért a Képviselő-testület úgy 



 

döntött, hogy a Ket. 31. § h) pontja és 95. § értelmében a II. fokú önkormányzati hatóság 
előtt indult másodfokú hatósági eljárást végzéssel megszünteti. 

A Képviselő-testület végzését (döntését) a fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi 
és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény 19. § (1) bekezdése, az Ör. 2. § (2) 
bekezdése, a 2. § (4)-(7), a 2. § (10) bekezdése, valamint a Ket. 31. § (1) bekezdés h) pontja 
alapján hozta meg. 
A végzés (döntés) alaki és tartalmi követelményeit a Ket. 71. § (1) bekezdése, 72. § (2) 
bekezdése, továbbá a 72. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglalt rendelkezések rögzítik. 
 
A Képviselő-testület illetékessége a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontján, míg hatásköre az Ör. 
2. § (6) bekezdése alapulvételével, a Ket. 107. § (1) bekezdésén alapul. 

A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 109. § (2) bekezdése rögzíti.  
A II. önkormányzati hatóság, a tárgybani végzés kapcsán előterjeszthető kereseti illeték 
mértékét az Itv. 43. § (7) bekezdése alapján állapítottam meg.  
 
II. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő–testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Nagy Lajos 1111 Budapest, Budafoki út 5. VI./6. szám alatti 
lakost, ügyfelet. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Nagy Lajos 1111 Budapest, Budafoki út 5. VI./6. szám alatti 
lakosnak, ügyfélnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Fót, 2011. szeptember 16.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: Z414/2011. 

 
Tárgy: ESZEPSZ igazgatói állásra beküldött 
pályázatok elbírálása. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i, rendes, zárt üléséről 
 

Z414/2011. (IX. 14.) KT határozat 
ESZEPSZ igazgatói állásra beküldött pályázatok elbírálása tárgyában 

(266. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közalkalmazottak jogállásáról szóló, 
többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény  20/A. §-ára, valamint a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 
26.) Korm. Rendelet 1/A. §-ára alapítottan, - eseti bizottságot hoz létre az Egyesített Szociális 
Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatói 
állására beérkezett pályázatok formai és szakmai véleményezésére, valamint a pályázók 
meghallgatására. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pont szerinti eseti bizottság tagjai közé 
választja: 

a./ Grigalek László képviselőt a Képviselő-testület részéről, 
b./ Lévai Sándorné képviselőt a Képviselő-testület részéről, 

                            c./ Laczkó Ildikó az ESZEPSZ szakszervezete részéről. 
3./ A Képviselő-testület felkéri az eseti bizottságot, hogy az elfogadott és jóváhagyott 
pályázati felhívásban rögzített feltételeknek megfelelő pályázókat hallgassa meg 2011. 
szeptember 20. napjáig. 
4./ A Képviselő-testület az elfogadott és jóváhagyott pályázati felhívásban rögzített 
feltételeknek megfelelő pályázatokat a bizottsági vélemény kialakítását/meghallgatást követő 
napon nyújtsa be a polgármester részére, - amely összefoglaló javaslat/állásfoglalás terjedjen 
ki valamennyi pályázó pályázata formai érvényességi szempontból történő véleményezésre is. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ és 4./ pontban rögzített, 
összefoglalt bizottsági vélemény birtokában készíttessen írásbeli előterjesztést a Képviselő- 
testület 2011. szeptember 28-i rendkívüli ülésére.  



 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az elfogadott és jóváhagyott pályázati felhívásban rögzített 
feltételeknek megfelelő pályázók meghallgatására: 2011. szeptember 20., az eseti 
bizottsági vélemény benyújtására: 2011. szeptember 21., a 4./ pontban foglalt javaslat 
elkészítése, összeállítása: 2011. szeptember 23. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 15.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  415/2011. 

 
Tárgy: a Déli Vállalkozási Terület I. ütem 
településrendezési területet érintő módosítása 
tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

415/2011. (IX. 28.) Kt határozat 
a Déli Vállalkozási Terület I. ütem településrendezési területet érintő módosítása tárgyában 

(272. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester bevonásával a 
jegyzőt, hogy az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala mérje fel a Déli Vállalkozási Terület 
I. ütem településrendezési területet érintő módosítása érdekében, - az elkövetkező 10 év 
időtartamra, - a közművek fejlesztésére vonatkozó összes igényt, és terjessze be a Képviselő-
testület 2012. április havi rendes testületi ülésre, állásfoglalás meghozatatala érdekében. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, a feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 2012. évi április havi 
rendes ülése.  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  416/2011. 

 
Tárgy: a Déli Vállalkozási Terület I. ütem 
településrendezési területet érintő módosítása 
tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

416/2011. (IX. 28.) Kt határozat 
Déli Vállalkozási Terület I. ütem településrendezési területet érintő módosítása tárgyában 

(272. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy 
a település érvényes és hatályos Településszerkezeti Tervének, valamint  Helyi Építési 
Szabályzatának – beruházó bevonásával történő – felülvizsgálata, illetve módosítása során, az 
Önkormányzat vezetése minden egyes szabályozási kérdéskör rendezése esetén (az épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXVIII törvény 
30/A. §-ára alapítottan) az Étv. 16/A. §-a alatt definiált településtervezési szerződés tartalmán 
túlmenően, - a beruházási terület előkészítését, közmű és egyéb fejlesztését, továbbá 
működtetését magában foglaló ún. településrendezési szerződés tartalmáról, tartalmi 
szempontjairól is.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés tartalmáról 
írásban értesítse a települési főépítészt, egyúttal a döntés végrehajtására a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az önkormányzati főépítésznek a döntésről történő értesítésre: a 
döntést követő 15 napon belül.  
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  417/2011. 

 
Tárgy: a Déli Vállalkozási Terület I. ütem 
településrendezési területet érintő módosítása 
tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

417/2011. (IX. 28.) Kt határozat 
Déli Vállalkozási Terület I. ütem településrendezési területet érintő módosítása tárgyában 

(272. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Településszerkezeti 
Tervnek a 348/2011. (VII.13.) sz. KT. határozatában kezdeményezett módosításának 
megfelelően elfogadja a Fót, M3 autópálya - M0 autóút – Régi Fóti út - Sikátorpusztai út által 
határolt területének terület-felhasználását  meghatározó Településszerkezeti Tervet, valamint 
a hozzá kapcsolódó TSZT tervlapot. 
 
2./ Ezzel egyidejűleg a Fót közigazgatási területére vonatkozó, a 262/2000. (IX.27.) sz. KT 
számú határozattal elfogadott Településszerkezeti Tervnek a Fót,  M3 autópálya – M0 autóút 
– Régi Fóti út - Sikátorpusztai út által határolt területére vonatkozó része hatályát veszíti. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a határozat közzé tételére: a döntést követő 5 napon belül, a 
szabályozási tervet készítő MŰ-HELY Zrt. tervez ő és az F-7 NORTRH Ingatlanfejlesztő 
Kft. beruházó képviselőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  418/2011. 

 
Tárgy: a Déli Vállalkozási Terület I. ütem 
településrendezési területet érintő módosítása 
tárgyában. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 
 

418/2011. (IX. 28.) Kt határozat 
Déli Vállalkozási Terület I. ütem településrendezési területet érintő módosítása tárgyában 

(272. sz. anyag) 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Településszerkezeti Tervnek a 
417/2011. (IX.28.) sz. KT határozatában elfogadott módosításának megfelelően a Fót, M3 
autópálya - M0 autóút – Régi Fóti út - Sikátorpusztai út által határolt területének 
hasznosítására vonatkozólag az alábbi állásfoglalást, döntést hozza meg: 
 
1.2./ A Képviselő-testület - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII törvény 30/A. §-ában írt, a településrendezési szerződéshez kapcsolódó fogalom 
meghatározás alapulvételével – kiköti és rögzíti, hogy a település rendezési terveinek 
felülvizsgálatát megrendelő beruházó F-7 NORTH Ingatlanfejlesztő Kft-t ( székhely: 2045 
Törökbálint, Torbágy u. 1.) terheli maradéktalanul és teljes körűen a településszerkezeti terv 
417/2011. (IX.28.) sz. KT határozatában rögzített módosításában meghatározott, létesítendő 
művel összefüggésben felmerülő, 
a./ valamennyi tervezési költség, 
b./ valamennyi szakhatósági egyeztetés díja és illetéke, 
c./ valamennyi közműfejlesztési és kivitelezési költség, 
d./ valamennyi közmű műszaki átadás-átvételének és üzembe helyezésének költsége, díja, 
e,/ valamennyi, a mű megvalósításához és üzembe helyezéséhez szükséges hatósági 
engedélyek, szakhatósági állásfoglalások megszerzésének, kiváltásának költség, díja, 
f./ a mű rendeltetésszerű használatához és funkcionálásához kapcsolódó egyéb járulékos 
díjak, költségek. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy a Testület 1./ pontban 
meghozott döntéséről, állásfoglalásáról írásban értesítse a MŰ-HELY Zrt. (székhely: 1065 
Budapest, Bajcsy Zsilinszky út 31. I. emelet) tervező és a F-7 NORTH Ingatlanfejlesztő Kft-t 
(2045 Törökbálint, Torbágy u. 1.) beruházó képviselőjét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a határozat közzé tételére: a döntést követő 5 napon belül, a 
szabályozási tervet készítő MŰ-HELY Zrt. tervez ő és az F-7 NORTRH Ingatlanfejlesztő 
Kft. beruházó képviselőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 



 

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  419/2011. 

Tárgy: a Fót Városában megvalósításra 
tervezett helyi termelői piaccal kapcsolatos 
lakossági kérdőívek eredményeinek 
összegzése és az előkészítési lépések 
tárgyában. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

419/2011. (IX. 28.) Kt határozat 
a Fót Városában megvalósításra tervezett helyi termelői piaccal kapcsolatos lakossági 

kérdőívek eredményeinek összegzése és az előkészítési lépések tárgyában 
(233. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az elemzésben 
foglaltakkal és a Kormányzati törekvésekkel egyetértve elősegíti a további gyors operatív 
lépéseket, intézkedéseket a helyi termelői piac mielőbbi elindítása érdekében Fót Városában. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a piaci létesítmény létrehozása érdekében egy 
akcióterv kidolgozásával dr. Vörös Mihály, 2151. Fót, Fürst Sándor u. 23. sz. alatti lakost, 
PFB tagot bízza meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a projekt-gazda kiválasztásának 
érdekében, - a helyi termelői piac működésének mielőbbi beindítása és működtetése 
érdekében – készítsen elő/írjon ki a Képviselő-testület 2011. november havi rendes ülésére 
pályázatot.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy bízza meg Dr. Vörös Mihály 2151. Fót, 
Fürst Sándor u. 23. szám alatti lakost, PFB tagot a már megkezdett anyag kidolgozásának 
folytatásával, és a további munkákban való részvétellel.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, dr. Vörös Mihály 2151. Fót, Fürst Sándor u. 23. szám alatti lakosnak, PFB 
tagnak a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, a 3./ pontban foglalt 
döntés végrehajtására: a Képviselő-testület 2011. november havi rendes ülése. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  420/2011. 

 
Tárgy:  Gyermekváros területén található, 
önkormányzati célokra felhasználható 
épületek, valamint a hozzá tartozó, 
kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának megszerzésének  tárgyában. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

420/2011. (IX. 28.) Kt határozat 
Gyermekváros területén található, önkormányzati célokra felhasználható épületek, valamint a 

hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek tulajdonjogának 
megszerzésének  tárgyában 

(258/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert és Pozderka Gábor alpolgármestert, azonnal kezdeményezzen tárgyalásokat a 
Fót, Károlyi István Gyermekközpont igazgatójával a Fóti Népművészeti Szakközép-, 
Szakiskola és Gimnázium bérleti szerződés hosszabbítás tárgyában. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 

 
 
 

 
 



 

 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  421/2011. 

Tárgy:  Gyermekváros területén található, 
önkormányzati célokra felhasználható 
épületek, valamint a hozzá tartozó, 
kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának megszerzésének  tárgyában. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 
 

421/2011. (IX. 28.) Kt határozat 
Gyermekváros területén található, önkormányzati célokra felhasználható épületek, valamint a 

hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek tulajdonjogának 
megszerzésének  tárgyában 

(258/A. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a 
polgármestert és Pozderka Gábor alpolgármestert, a Fót, Károlyi István Gyermekközpont 
területén található meglévő, illetve használaton kívüli épületek vagyonkezelői jogának 
gyakorlójával, valamint a bérlőkkel történő a meglévő, illetve az új funkciók korszerűsítéséről 
és létesítéséről szóló egyeztető tárgyalások kezdeményezésére és lefolytatására, az alábbi 
rendeltetési mód, funkciók szerint: 
A épület: Református óvoda - Református óvoda, 
B épület : volt 2.sz óvoda – önkormányzati nevelési-ifjúsági célra, 
C épület: volt 4.sz. óvoda – önkormányzati nevelési-ifjúsági célra, 
D épület: volt orvosi rendelő:  nem javasolják igénylésre, 
E épület: Népművészeti Szakközépiskola – Népművészeti Szakközépiskola, 
F épület: Tornaterem és rajzterem - Tornaterem és rajzterem, 
G épület: Waldorf Iskola -  kollégium, 
H épület: Portaépület – kollégium. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban történő 
tárgyalások lefolytatását követően a meglévő és új funkciók létesítéséről készíttessen 
előterjesztést a Képviselő-testület 2011. év december havi rendes ülésére, annak 
dokumentációval együtt.  

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és Pozderka Gábor alpolgármestert, hogy az 
1./-2./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket haladéktalanul tegyék 
meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./ pontban rögzített tárgyalások megkezdésére: a döntést követő 
15 napon belül, az 1./ pontban meghatározott tárgyalások lefolytatására: a döntést 
követő 45 belül, a 2./ pontban rögzített írásbeli előterjesztés elkészítésére, 
összeállítására: 2011. december 05. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 



 

Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  422/2011. 

Tárgy: a Fóti Közszolgáltató KFT 2011-I. 
félévi egyszerűsített beszámolója tárgyában. 
  

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 
 
 

422/2011. (IX.28.) KT határozat 
a Fóti Közszolgáltató KFT 2011-I. félévi egyszerűsített beszámolója tárgyában 

(260. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-124501) 2011. év I. félévi 
egyszerűsített beszámolóját 150.960 eFt bevétellel, 148.170 eFt kiadással és + 2.790 eFt 
adózás előtti eredménnyel, az alábbiak feltételekkel elfogadja. 
 
1.1./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. Felügyelő Bizottsága 
jelentésének első, negyedik pontját szinkronba kell hozni a könyvvizsgálói jelentéssel. 
Amennyiben a főkönyvi kivonatban a költségek és bevételek nem teljes körűen szerepelnek, 
akkor az eredmény-kimutatás nem valós. 
Az Önkormányzat határozataiban nem rendelkezett arról, hogy az általa nyújtott kölcsönöket, 
pótbefizetéseket tőketartalékba kell helyezni. Ez helytelen könyvelés, s jogilag sem megfelelő 
(lásd: a számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 38.§ (4)), melyet sem a Fóti Közszolgáltató 
Felügyelő Bizottsága, sem a Triász-Audit Kft. részéről eljáró könyvvizsgáló nem 
észrevételezett. 
Helyes könyvelés a kapott kölcsönök és pótbefizetések lekötött tartalékba helyezése.  
 
1.2./ A Képviselő-testület felhívja továbbá a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető 
igazgatójának figyelmét arra, hogy a félévi beszámolóban nyújtott adatszolgáltatás a 
kizárólagos tulajdonos Fót Város Önkormányzat számára kidolgozandó az elfogadott 2011. 
évi üzleti terv 1. számú mellékletének sémája szerint, - beépítve abba a szükséges 
változtatásokat is. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatóját, 
hogy készítessen részletes, átdolgozott, szöveges és számszaki üzleti tervet a 2011. év 
tevékenységéről a Képviselő-testület 2011. év október havi ülésére, az alábbiak szerint: 
 
2.1./ az átdolgozott üzleti terv tartalmazzon ütemezett műszaki-megvalósíthatósági tervet Fót 
Város közigazgatási területére vonatkozólag a rendszeres, visszatérő problémaként jelentkező 
csapadékvíz elvezetésre és hasznosításra, erre szolgáló pénzügyi keret elkülönítésével 
(beleértve megfelelő felszereltségű és kapacitású munkagép beszerzését), 
 
2.2./ az átdolgozott üzleti terv fektessen hangsúlyt a földutak gléderezésére és az elmaradt 
kátyúzásokra, 
 
2.3./ a Fóti Közszolgáltató Kft. átdogozott üzleti terve foglalja magában a Kft. által eddig is 
ellátott kertészeti üzleti ágazatot. 
 



 

3./ A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII. 
21.) számú KT rendelettel módosított 6/2011. (III. 07.) számú KT rendelet 4/b. melléklet 41. 
sor (Sárvári HUKE Kft szemétdíj kompenzáció) várható maradványa terhére nettó 2.800 eFt 
keretösszeget biztosít, amely kizárólagosan a 2011. évi félbemaradt kátyúzás mielőbbi, sürgős 
befejezésére fordítható. 
 
4./ A Képviselő-testület utasítja a polgármesteren keresztül a Fóti Közszolgáltató Kft. 
ügyvezetőjét, hogy az Önkormányzat által fenntartott és üzemeltetett temetkezési szolgáltatás 
területén, a Fóti Közszolgáltató Kft. a szolgáltatások legteljesebb körű nyújtására 
vonatkozólag tegye meg a folyamatos intézkedéseket. 
 
5./ A Képviselő-testület, mint kizárólagos tulajdonos felhívja a Fóti Közszolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatójának figyelmét, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. önkormányzati 
feladataira vonatkozó képviselő-testületi határozatok kapcsán minden esetben elengedhetetlen 
az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Kft. közötti írásbeli önkormányzati 
kötelezettségvállalás (szerződés vagy megrendelés) megkötése és ezen feladatok 
kötelezettségvállalás szerinti, ésszerű határidőben történő megvalósítása. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 1./-5./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse Szent-Iványi Géza ügyvezetőt, a Fót Közszolgáltató Kft. képviseletében. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-6./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Szent-Iványi Géza, a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, 
Malom u. 1.) ügyvezetőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül, a 2./ pontban foglalt kikötések teljesítésére: a Képviselő-testület 2011. október 
havi rendes ülése, a 3./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 
2011. november havi rendes ülése, a 4./ és 5./ pontban foglalt kikötések teljesítésére: a 
döntés meghozatalától kezdődően folyamatosan. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  423/2011. 

Tárgy: a Fóti Közszolgáltató KFT 2011-I. 
félévi egyszerűsített beszámolója tárgyában. 
  

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
423/2011. (IX.28.) KT határozat 

a Fóti Közszolgáltató KFT 2011-I. félévi egyszerűsített beszámolója tárgyában 
(260. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármesteren 
keresztül a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám:      
13-09-124501) ügyvezetőjét, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. működéséhez és gazdasági 
feladatainak ellátásához kapcsolódóan készítsen a Képviselő-testület 2011. év október havi 
ülésére írásbeli javaslatot a Kft. gazdasági feladatainak jövőbeli ellátására vonatkozóan: 
a./ a könyvelési feladatok ellátása, 
b./ a Kft. által megvásárolt, vagy korábban a Kht. tulajdonában állt, a Kft. részére tulajdonba 
adott, illetve a Kht. végelszámolását, jogerős cégbírósági eljárásának befejezését követően 
még tulajdonba adni kívánt vagyonelemek nyilvántartásba vételére, értékcsökkenésére 
vonatkozó feladatok folyamatos ellátása,  
c./ a Kft. tulajdonát képező, vagy később tulajdonába kerülő vagyontárgyak leltározásával, 
selejtezésével kapcsolatos feladatok ellátása, 
d./ a vállalkozási tevékenységéhez kapcsolódó pénzügy-gazdálkodási feladatok ellátása 
területén, a hozzá kapcsolódó, gazdaságossági-hatékonysági számításokkal együtt, az 
alábbiak szerint: 
da./ a tervezett gazdasági szervezeti egység létszámának, fő feladatainak bemutatása, 
db./ a tervezett gazdasági szervezeti egység feladatainak ellátásához szükséges induló 
technikai, infrastrukturális környezet, fejlesztési igény bemutatása, 
dc./ a tervezett gazdasági szervezeti egységhez tartozó állományi létszám várható 
bértömegének bemutatása (státuszonként lebontva) és 
de./ összehasonlítva: a gazdasági (pénzügy-számviteli feladatok) külső gazdálkodó 
szervezettel történő elláttatásával, pénzügyi-gazdaságossági mutatóival. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített pénzügyi-
számviteli és vagyongazdálkodási feladatok ellátására vonatkozó írásbeli javaslat tárgyában a 
szükséges egyeztetéseket folytassa le, és az erre vonatkozó előterjesztést – a hozzá 
kapcsolódó pénzügyi-gazdaságossági számításokkal együtt – terjessze be a Képviselő-testület 
2011. évi október havi ülésére, döntéshozatal végett.  
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./ pontban foglalt feladat végrehajtására: 2011. október 10., az 
1./ pontban rögzített, részletezett írásbeli előterjesztés elkészítésére és összeállítására: 
2011. október 15.  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 



 

Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  424/2011. 

Tárgy: a „Belterületi útfejlesztés Fóton” 
című projekt keretében megvalósult útépítési 
beruházás kapcsán felmerült panaszok 
kivizsgálása tárgyában. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

424/2011. (IX.28.) KT határozat 
a „Belterületi útfejlesztés Fóton” című projekt keretében megvalósult útépítési beruházás 

kapcsán felmerült panaszok kivizsgálása tárgyában 
(268. sz. anyag) 

 
 
1.1/ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzata „Belterületi útfejlesztés Fóton” című, KMOP-2.1.1./B-08-2008-0047 
kódszámú projekt beruházásában megvalósult létesítményekkel összefüggésben, 2010-2011 
évben az Önkormányzathoz, illetve a Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott lakossági panaszok 
kivizsgálására, az ügyben készítendő szakvélemény kiértékelésére, valamint a panasz(ok) 
valósággal való egyezősége esetén a szükséges intézkedések meghozatalára (javaslatok 
megtételére) - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény 
keretei között, - eseti munkacsoportot hoz létre. 
 
1.2/  A Képviselő-testület az eseti munkacsoport tagjának, az alábbi személyeket választja 
meg:  
1.2.1./ Bartos Sándor képviselő, 
1.2.2./ Földi Pál képviselő,  
1.2.3./ Gráf Mihály képviselő, 
1.2.4./ Koncz János képviselő,  
1.2.5./ Borbély Tamás műszaki (külső) szakértő,  
1.2.6./ Csákay Gyula köztisztviselő.  
 
Az eseti bizottság munkáját - jogi, valamint pénzügyi szempontból - a Polgármesteri Hivatal 
segíti, biztosítja, továbbá a megindult bizonyítási eljárásról, a helyben szokásos módon értesíti 
az ügyben érintett lakosságot. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri az eseti munkacsoportot, az alábbi intézkedések megtételére: 
2.1./ a panaszbejelentések tartalmát a helyszínen vizsgálja meg (helyszínelés), 
2.2./ a panaszosokat - szükség szerint - hallgassa meg, 
2.3./ a meghallgatásról készítsen jegyzőkönyvet,  
2.4./ készítsen összefoglaló jelentést, továbbá intézkedési tervet a Képviselő-testület 2011. év 
december havi rendes ülésére, az esetlegesen felmerülő problémák elhárítására vonatkozólag. 
 



 

3. / A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésének előkészítése, koncepció összeállítása során, - a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft., valamint a Polgármesteri Hivatal közreműködésével, alternatívák kidolgozása 
mellett - a 2012. évi költségvetés tervezetébe kerüljön bele a település csapadékvíz elvezető 
rendszerei jelenlegi megvalósíthatósági, illetve engedélyes tervei felülvizsgálatára vonatkozó 
javaslat. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az eseti munkacsoport felkérésére: 2011. október 10., a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a döntésről történő értesítésére: 2011. 
október 10., az eseti munkacsoport feladatellátására, a külső szakértői munka 
elvégzésére: 2011. november 25., az eseti munkacsoport összefoglaló jelentésének, 
intézkedési tervének a Képviselő-testület és szervei részére történő beterjesztésére: a 
Képviselő-testület és szervei 2011. év december havi rendes ülése, illetve a 3./ pontban 
foglalt tervezési, árajánlat kérési feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 2011. évi 
november havi rendes ülése, illetve a Képviselő-testület 2012. év február havi rendes 
ülése.  
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 

 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 425/2011. 

Tárgy: Javaslat Fót Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a helyi 
utcanevekről és a házszám rendezés 
szabályairól szóló 26/2011. (IX.30.) sz. 
KT. rendelet elfogadására és 
megalkotására tárgyában. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28- nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

425/2011. (IX.28.) KT határozat 
Javaslat Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi utcanevekről és a 

házszám rendezés szabályairól szóló 26/2011. (IX.30.) sz. KT. rendelet elfogadására és 
megalkotására tárgyában 

(232. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
belterületi közigazgatási területén/beépítésre szánt földrészletein, a közterületi rendeltetésű 
földrészlettel ellátott ingatlanok műszaki és ingatlan-nyilvántartási helyzetének rendezését 
(egy utcanévből álló közterületi rendeltetésű ingatlanhoz kapcsolódó földrészletek ún. 
összevonását, szabályozását) határozza el.  
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtásáról 
készüljön megvalósítási terv, amely a költségvetést is magában foglalja. A végrehajtás 
időtartama négy év időtartamra szóljon, és négy ütemre legyen felosztva. Az első ütemben az 
új utca névvel rendelkező 14 utca kerüljön rendezésre.  
 
3.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtására - az 
Önkormányzat 2012-2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleteiben, - a feladat 
időarányos végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.  
 
3.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3.1. alpontban rögzített feladat 2012. 
évi végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet terjessze be a Képviselő-testület 2011. év 
november havi rendes ülésére, az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója- 
javaslata részeként.  
 
4. / A Képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent-Iványi Gézát, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Székhely: 2151 
Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjét. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés ún. kiemelt helyi közügy 
jellegére való tekintettel, a döntés tartalmának helyben szokásos módon történő közzétételéről 
gondoskodjon, - a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 
hatályos önkormányzati rendelet rendelkezései szerint.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 



 

Határid ő: azonnal, Szent-Iványi Géza, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Székhely: 
2151 Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 
15 napon belül, a döntés helyben szokásos módon történő közzétételére: a Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, hatályos önkormányzati 
rendelet rendelkezései szerint, a 2. pont szerinti megvalósíthatósági terv, költségvetési 
javaslat elkészítésére és összeállítására: 2011. október 31. 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
            jkv.  



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 426/2011. 

Tárgy: Javaslat Fót Város Önkormányza-
ta Képviselő-testületének a helyi 
utcanevekről és a házszám rendezés 
szabályairól szóló 26/2011. (IX.30.) sz. 
KT. rendelet elfogadására és 
megalkotására tárgyában. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28- nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

426/2011. (IX.28.) KT határozat 
Javaslat Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi utcanevekről és a 

házszám rendezés szabályairól szóló 26/2011. (IX.29.) sz. Kt.  rendelet elfogadására és 
megalkotására tárgyában 

(232. sz. anyag) 
 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
belterületi közigazgatási területén/beépítésre szánt földrészletein, az ún. közterületi 
rendeltetésű földrészlettel ellátott ingatlanok tekintetében valamennyi földrészlet utcanév 
táblával történő ellátását határozza el - Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
helyi utcanevekről és a házszám rendezés szabályairól szóló 26/2011. (IX. 30.) sz. KT.  
rendelet előírásainak megfelelően. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtásáról 
készüljön megvalósítási tervez, amely a költségvetést is magában foglalja. A végrehajtás 
időtartama négy évidőtartamra szóljon, és négy ütemre legyen felosztva. Az első ütemben az 
új utca névvel rendelkező 14 utca kerüljön ellátásra.  
 
3.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtására - az 
Önkormányzat 2012-2015. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeleteiben, - a feladat 
időarányos végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet biztosítja.  
 
3.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3.1. alpontban rögzített feladat 2012. 
évi végrehajtásához szükséges pénzügyi fedezetet terjessze be a Képviselő-testület 2011. év 
november havi rendes ülésére, az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciója- 
javaslata részeként.  
 
4. / A Képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent-Iványi Gézát, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Székhely: 2151 
Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjét. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés ún. kiemelt helyi közügy 
jellegére való tekintettel, a döntés tartalmának helyben szokásos módon történő közzétételéről 
gondoskodjon, - a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 
hatályos önkormányzati rendelet rendelkezései szerint.  
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Szent-Iványi Géza, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 
2151 Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 
15 napon belül, a döntés helyben szokásos módon történő közzétételére: a Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, hatályos önkormányzati 
rendelet rendelkezései szerint, a megvalósíthatósági terv, költségvetési javaslat 
elkészítésére és összeállítására: 2011. október 31.  

 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
                jkv.  



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 427/2011. 

Tárgy: Utcanév változtatással kapcsolatos 
lakossági tiltakozással összefüggésben 
kialakítandó állásfoglalás tárgyában. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28- nyílt, rendes üléséről 

 
 

427/2011. (IX.28.) KT határozat 
Utcanév változtatással kapcsolatos lakossági tiltakozással összefüggésben 

kialakítandó állásfoglalás tárgyában 
(247. sz. anyag) 

 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Jogi, Ügyrendi, és Szociális Bizottság 
javaslata alapján, - úgy dönt, hogy az utcanév változtatással kapcsolatos lakossági 
tiltakozással összefüggésben, a Képviselő-testület által 225/2011. (V.18.) – 238/2011. (V.18.) 
sz. alatt meghozott KT. határozatokat hatályukban fenntartja, a beérkezett lakossági 
tiltakozásokat, panaszokat elutasítja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a lakossági panaszt aláíró feleknek (ingatlantulajdonosoknak) a 
döntésről történő értesítésre: a döntést követő 30 napon belül. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
                jkv.  



 

 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 428/2011. 

Tárgy: Utcanév változtatással kapcsolatos 
lakossági tiltakozással összefüggésben 
kialakítandó állásfoglalás tárgyában.  
 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 28- nyílt, rendes üléséről 
 
 
 

428/2011. (IX.28.) KT határozat 
Utcanév változtatással kapcsolatos lakossági tiltakozással összefüggésben 

kialakítandó állásfoglalás tárgyában, 
(247. sz. anyag) 

 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy – a helyi önkormányzatokról szóló, többször 
módosított 1990. évi LXV. törvény 101. §-ára alapítottan, - kezdeményezi a Közigazgatási és 
Igazságügyi Minisztériumnál (1357 Budapest, Pf.: 2.) a polgárok személyi adatainak és 
lakcímének nyilvántartásáról szóló, többször módosított 1992. LXVI. törvény módosítását 
abban a tekintetben, hogy az Állam szabályozza a helyi önkormányzatoknak 
a) a települések közigazgatási területén fekvő földrészletek utcaneveinek felülvizsgálata 
illetve módosítása tárgyában, - az Ötv. 10. § (1) bekezdés h) pontjára alapítottan - az utcanév 
változásáról szóló döntés, vagy 
b) a települések közigazgatási területén fekvő utcák házszámainak rendezése esetén  
az utcanév (házszám) változással járó költségek (illetékek, igazgatási szolgáltatási díjak, 
egyéb díjak) viselésének különös szabályait, egyrészről a magánszemélyek, másrészről a 
gazdálkodó szervezetek életvitelével és működésével kapcsolatban. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat testületi szerve 
nevében az 1./ pontban rögzített törvénymódosítási, illetve a törvény felülvizsgálatára 
irányuló kezdeményezést a tárgykör szerint illetékes minisztérium részére küldje meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedést tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumnak a helyi 
önkormányzat törvény felülvizsgálatára és törvény módosítására irányuló 
kezdeményezés benyújtására: a döntést követő 20 napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  



 

               jkv.  
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám: 429/2011. 

 
Tárgy: Utcanév változtatással kapcsolatos 
lakossági tiltakozással összefüggésben 
kialakítandó állásfoglalás tárgyában. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28- nyílt, rendes üléséről 

 
 

429/2011. (IX.28.) KT határozat 
Utcanév változtatással kapcsolatos lakossági tiltakozással összefüggésben 

kialakítandó állásfoglalás tárgyában 
(247. sz. anyag) 

 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az utcanévváltozással érintett 118 db vállalkozásnál 
az illetékmentes bejegyzéseken kívül felmerülő várható költségekhez (társasági szerződés 
módosítás ügyvédi díja, hiteles cégkivonat, közjegyzői díj, bélyegző csere) bruttó 10.000.-
Ft/vállalkozás összeggel hozzájárul, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésről szóló, a 20/2011. 
(VII.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.7.) sz. KT. rendelet 3. sz. melléklet I.1.5 
során szereplő Működési többletkamat bevétel terhére 1.180 eFt keretösszeg erejéig. 
 
2./ A vállalkozások a költségtérítés iránti igényüket 2011. december 31. napjáig nyújthatják 
be a Polgármesteri Hivatalba. A beérkező költségtérítési igényeket az Önkormányzat 2012. 
április 30-ig teljesíti az 1./ pontban meghatározott keretösszeg terhére. 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a költségtérítést igénylő vállalkozóknak a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, a költségtérítés kifizetésére 2012. árpilis 
30. 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   430 /2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete és állandó bizottsága 
tagjaira és tisztségviselőire vonatkozó 
Etikai Kódex elfogadása, illetve 
jóváhagyása tárgyában. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

430/2011. (IX.28.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete és állandó bizottsága tagjaira és 
tisztségviselőire vonatkozó Etikai Kódex elfogadása, illetve jóváhagyása tárgyában 

(237. sz. anyag) 
 

1. / Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a határozat mellékleteként - elfogadja, 
illetve jóváhagyja Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete és Állandó Bizottsági tagjaira 
és tisztségviselőire vonatkozó Etikai Kódexét.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 1. pontban foglalt döntés alapján Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Etikai Kódexét jelentesse meg Fót Város által 
üzemeltetett www. fot.hu honlapon, valamint függessze ki Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala hivatalos hirdető tábláján, a helyben szokásos módon. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtásra szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Etikai Kódexének 
helyben szokásos módon történő megjelentetésére: a döntést követő 8 napon belül, a 
képviselői ún. akaratnyilatkozatok megtételére: 2011. október hó 15. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   431/2011. 

 
Tárgy: az ESZEPSZ igazgatójának 
beszámolója a 2006-2011. közötti vezetői 
ciklusáról. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i nyílt, rendes üléséről 
 

431/2011. (IX. 28.) KT határozat 
az ESZEPSZ igazgatójának beszámolója a 2006-2011. közötti vezetői ciklusáról 

(275. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat igazgatójának a 2006-2011. közötti vezetői ciklusáról szóló 
beszámolóját – az alábbi kikötésekre és megállapításokra tekintettel, - nem fogadja el. 
 
Kikötések, észrevételek: 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy az intézmény vezetője által készített írásbeli beszámoló 
anyagát azért nem fogadja el, mivel a település Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 
jegyzője 276/2011. sz. alatt előterjesztést készített az intézmény működésével (gazdasági 
feladatellátásával, munkáltatói jogok gyakorlásával) kapcsolatban. 
Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület álláspontja szerint, az intézmény vezetője által írott 
írásbeli beszámoló 10-12. oldalán: az intézmény igazgatása, az ellenőrzések, az irányítás, 
valamint a gazdálkodással összefüggő makró-megállapítások, továbbá a Képviselő-testület 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottsága által megbízott Triász Audit Könyvvizsgáló, Számviteli és 
Adótanácsadó Kft. által 2011. év augusztus hónapjában lezárt átvilágítási jelentésében 
foglaltak között tartalmi ellentét megalapozott esete állhat fenn, - e körülményre figyelemmel 
a Képviselő-testület Majsai László igazgató által írott írásbeli beszámoló anyagát nem fogadta 
el.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntéséről, 
állásfoglalásról írásban értesítse Majsai László igazgatót, az Egyesített Szociális 
Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
képviselőjét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Majsai Lászlónak, az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai 
Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatójának a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z432/2011. 

 
Tárgy: ESZEPSZ igazgatói állására 
beküldött pályázatok elbírálása tárgyában 
 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i zárt, rendes üléséről 

 
 
 
 

Z432/2011. (IX. 28.) KT határozat 
ESZEPSZ igazgatói állására beküldött pályázatok elbírálása tárgyában 

(264. sz. anyag) 
 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Egyesített Szociális Egészségügyi 
és Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatójának magasabb 
vezetői megbízatására vonatkozólag kiírt pályázat értékelése keretein belül - úgy dönt, hogy 
Faragó György 1124 Budapest, Muskátli u. 12. szám alatti lakos, határidőben benyújtott 
pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, az alábbi indokok miatt: 
 
A pályázó nem nyújtotta be a pályázati kiírás szerint csatolandó alábbi nyilatkozatokat: 

a./ a cselekvőképességről, 
b./ a 1997. évi XXXI. törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró okok fenn 
nem állásáról, 
c./ személyes adatainak kezeléséhez történő hozzájárulásról. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre 
figyelemmel Faragó György pályázó pályázati anyagát - eredetben, mellékleteivel együtt - a 
pályázó részére származtassa vissza. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pályázó értesítésére, valamint a pályázó anyagának eredetben 
történő visszaküldésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 



 

 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z433/2011. 

 
Tárgy: ESZEPSZ igazgatói állására 
beküldött pályázatok elbírálása tárgyában 
 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i zárt, rendes üléséről 

 
 
 

Z433/2011. (IX. 28.) KT határozat 
ESZEPSZ igazgatói állására beküldött pályázatok elbírálása tárgyában 

(264. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Egyesített Szociális Egészségügyi 
és Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatójának magasabb 
vezetői megbízatására vonatkozólag kiírt pályázat értékelése keretein belül - úgy dönt, hogy 
dr. Szombath Tamás 2020 Dunakeszi, Márton Áron u. 22. szám alatti lakos, határidőben 
benyújtott pályázatát érvénytelennek nyilvánítja, az alábbi indokok miatt: 
 
a./ pályázó nem rendelkezik a pályázati kiírásban szereplő szakirányú felsőfokú 
végzettséggel. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésre 
figyelemmel dr. Szombath Tamás pályázó pályázati anyagát - eredetben, mellékleteivel együtt 
- a pályázó részére származtassa vissza. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pályázó értesítésére, valamint a pályázó anyagának eredetben 
történő visszaküldésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z434/2011. 

 
Tárgy: ESZEPSZ igazgatói állására beküldött 
pályázatok elbírálása tárgyában. 

 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z434/2011. (IX. 28.) KT határozat 
ESZEPSZ igazgatói állására beküldött pályázatok elbírálása tárgyában 

(264. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Egyesített Szociális Egészségügyi 
és Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatójának magasabb 
vezetői megbízatására vonatkozólag kiírt pályázat értékelése keretein belül benyújtott 
érvényes pályázók pályázatát figyelembe véve – Beleznai Enikő, 2151. Fót, Németh 
Kálmán u. 26. szám alatti lakos pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (4) bekezdése és a Képviselő-
testület által eszközölt pályázati felhívás kiírása szerint, számára – három hónapos próbaidő 
kikötésével – határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést és 2011. október 1. napjától 2012. 
szeptember 30. napjáig tartó időtartamra igazgató (magasabb vezetői) megbízást ad. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pont szerinti magasabb vezető beosztású igazgató illetményét a 
közalkalmazottak jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény szerint, a 
magasabb vezetői pótlékot a Kjt. 70. § (2) bekezdésében adott felhatalmazás és a 257/2000. 
(XII. 26.) sz. Kormányrendelet 14. §-a alapján a pótlékalap 300%-a, és az egyéb pótlék (Fót 
magasabb vezetői pótlék) alapján, a közalkalmazotti tábla szerinti illetménye és pótlékai, 
valamint a fenntartó által biztosított illetménykiegészítéssel együtt összesen bruttó 300.000 
Ft/hó összegben állapítja meg.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a magasabb vezető beosztású igazgató 
kinevezésével és magasabb vezetői megbízásával kapcsolatos iratokat írja alá, valamint a 
döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 3./ pontban foglalt feladat végrehajtására: 2011. szeptember 30. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 



 

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z435/2011. 

 
Tárgy:  Majsai László Egyesített Szociális 
Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat 
Igazgatója elleni fegyelmi indítása tárgyában. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 

Z435/2011. (IX. 28.) KT határozat 
Majsai László Egyesített Szociális Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat Igazgatója elleni 

fegyelmi indítása tárgyában 
(276. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 
indítványa alapján - úgy dönt, hogy Majsai László, az Egyesített Szociális Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatója ellen fegyelmi 
eljárást indít, - az alábbi gyanúokok fennálltára figyelemmel, - mivel feltételezhető, hogy 
Majsai László igazgató a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen 
megszegte. 
 
A Képviselő-testület a fegyelmi eljárás megindítása alapjául szolgáló ún. gyanúokokat – az 
alapul fekvő 276/A/2011. sz. előterjesztésben foglaltak figyelembevételével, - az alábbiak 
szerint rögzíti: 
 
1.1./ Majsai László igazgató jogosulatlanul kívánta a 25 éves jubileumi jutalmának kifizetését, 
figyelmen kívül hagyta, hogy a munkáltatói jogokat felette a Képviselő-testület és a 
polgármester megosztva gyakorolja. Miután a rendelkezésre álló iratok alapján megállapítható 
volt, hogy a 25 éves szolgálati idő elismerése magától Majsai László igazgatótól, - és nem az 
arra jogosult polgármestertől származik -, az ESZEPSZ által, az Önkormányzattól igényelt 
pénzösszegre vonatkozó kérelem az intézmény részéről visszavonásra került. 
 
1.2./ Az ESZEPSZ független, gazdasági és pénzügyi átvilágítását végző Triász Audit Kft. 
2011. augusztus 25-én kelt átvilágítási jelentéséből megállapítható volt, hogy a pénzügyi 
beszámolóban a hosszú és rövid lejáratú kötelezettségeket az ESZEPSZ nem mutatta ki annak 
ellenére, hogy már 2010. évi költségvetési évben a gépkocsi lízing-szerződéséből eredő 
kötelezettség-állománya fennállt. Így a fenntartó önkormányzatnak nem volt tudomása arról, 
hogy az adott intézményének milyen kötelezettségei vannak. 
 
1.3./ Az intézmény közalkalmazottai és munkavállalói fölött a munkáltatói jogokat Majsai 
László igazgató gyakorolja. 



 

A közalkalmazottak kinevezési okiratait – amelyek a jelenleg hatályos, az államháztartás 
működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) sz. Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) 
szerint kötelezettségvállalásnak minősülnek – a személyi juttatások előirányzata felett 
rendelkező személy (gazdasági vezető) az esetek többségében nem írta alá. 
A kinevezési okiratok a gazdasági vezető aláírása nélkül semmisek, érvénytelen 
kötelezettségvállalásnak, de azzal egyidejűleg érvénytelen kinevezési okiratnak 
(munkaszerződésnek) is minősülnek. 
 
 
1.4./ A vizsgálat megállapította, hogy súlyos mulasztás terheli a költségvetési szerv vezetőjét 
akkor is, amikor több közalkalmazott esetében a ki nem adott szabadságok pénzbeli 
megváltását engedélyezte. 
Ennek a lehetőségét ugyanis a Kjt. (1992. év XXXIII. törvény), illetve az Mt. (1992. évi 
XXII. törvény) taxatíve felsorolja, melyből következik, hogy mely esetben lehetséges a 
szabadság pénzbeli megváltása. 
Ez a törvényi feltétel azonban egyetlen érintett közalkalmazott esetében sem valósult meg. 
Majsai László igazgató ezzel megsértette az Mt. 136. § (1) bekezdését, amely főszabályként 
kizárja fennálló jogviszony esetében a szabadság pénzben való megváltását. 
 
1.5./ Majsai László igazgató, mint az ESZEPSZ valamennyi közalkalmazottja, 
munkavállalója felett a munkáltatói jogokat gyakorló intézményvezető, a 2011. évben „a 
munkáltatói döntésen alapuló illetmény” megállapításakor az éves költségvetésében tervezett, 
havi 20.000.-Ft-os összeg helyett az egyik közalkalmazott részére „egyéb pótlék címen” havi 
66.800.-Ft pótlékot állapított meg, - amely a tervezettnél háromszor magasabb összeg volt. 
 
1.6./ Majsai László igazgató, mint az intézmény vezetője a közalkalmazotti illetménypótlékot 
2011. évi költségvetési évben nem a jogszabályi előírásoknak megfelelően állapította meg. 
Az intézmény vezetője a közalkalmazotti illetménypótlék nyújtását a Kjt. 72. § (1) bekezdés 
a) pontjával indokolta, ugyanakkor az egészségkárosító kockázattal járó munkaköröknek a 
Kjt-nek megfelelő meghatározására nem került sor. 
(A Képviselő-testület rögzíti, hogy amennyiben a Kjt-ben meghatározott feltételeknek 
megfelel az adott munkakör, úgy Majsai László által kiadott, igazgatói utasításban 
meghatározott bruttó 17.100.-Ft/hó helyett viszont bruttó havi 20.000.-Ft pótlék jár az érintett 
munkavállalóknak.) 
 
1.7./ Az ún. átvilágítási vizsgálat rögzítette továbbá, hogy az „érvényesítő-” és „utalványozó-
lap” kitöltése valamennyi aláíró esetében névbélyegzővel történt, az ellenjegyző aláírása 
valamennyi esetben elmaradt. Ezzel az intézmény igazgatója folyamatosan megsértette az 
Ámr.74.§-78.§-aiban foglaltakat. 
(A jogszabály ugyanis aláírásról rendelkezik, amely nem azonos a névbélyegző 
használatával.) 
 
1.8./ Az ún. átvilágítás során kiderült, hogy a költségvetési intézmény évek óta nem tett eleget 
az ÁFA fizetési kötelezettségének, ÁFA bevallást sem nyújtott be, ezzel megsértette az 
általános forgalmi adóról szóló, többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény 14. §-át, 120. 
§-át és a 123. §-át. 
Ennek nagyon komoly anyagi következményei lesznek, mert nyilvánvaló, hogy a NAV nem 
tekint el az érintett költségvetési szerv megbüntetésétől, az 5 évre visszamenőleg kivetett 
ÁFA megfizetése mellett a késedelmi pótlék a mindenkori kamat kétszerese. 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy ebben az esetben nincs lehetőség az intézmény által 
megkísérelt önellenőrzés előterjesztésére, mert erre csak akkor van mód, ha a már benyújtott 



 

bevallást kell utólag korrigálni. 
Ez az intézmény számára, előre láthatólag több tíz millió forint többlet kiadást 
eredményezhet. 
 
1.9./ Majsai László igazgató – az ún. átvilágítási jelentésben foglaltak szerint,- több esetben 
rendelkezett a megbízási díjnak, megbízási szerződés nélküli kifizetéséről. 
Ezek az esetek akkor fordultak elő, amikor a közalkalmazott volt egyébként a megbízott és a 
munkáltatója a megbízó. 
 
1.10./ Megállapította az átvilágítás, hogy az intézmény vezetése, az intézmény tulajdonában 
álló cégautóra vonatkozóan a NAV és annak jogelődje felé határidőben bevallás(oka)t nem 
nyújtott be, amelynek további jogkövetkezményei várhatók, amelyből az intézménynek kára, 
többlet kiadása származik. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Kjt. 53/B. §-a értelmében, a fegyelmi vizsgálat 
lefolytatására vizsgálóbiztost jelöl ki. 
A vizsgálóbiztos személyére vonatkozóan megvizsgálja és nyilatkoztatja az irányítása alatt 
működő intézményeknek a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele azonos beosztású 
közalkalmazottait, hogy személyükben nem áll-e fent a Kjt. 47. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenségi ok. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve az eljárás alá vont személynek a döntésről történő értesítésére: 
a döntést követő 5 napon belül. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z436/2011. 

 
Tárgy:  Majsai László Egyesített Szociális 
Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat 
Igazgatója elleni fegyelmi indítása tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

Z436/2011. (IX. 28.) KT határozat 
Majsai László Egyesített Szociális Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat Igazgatója elleni 

fegyelmi indítása tárgyában 
(276. sz. anyag) 

 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Triász-Audit Számviteli és Adótanácsadó 
Kft (1037. Bp. Jutas u. 54. asz.: 11966461-2-41) 2011. év augusztus 25. napján lezárt, 
gazdasági, pénzügyi, számviteli, munkaügyi jelentésében foglaltakra tekintettel a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságnál ( 2120. Dunakeszi, Tábor u. 2-4.) büntetőeljárást kezdeményez 
ismeretlen tettes ellen.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 



 

 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z437/2011. 

 
Tárgy:  Majsai László Egyesített Szociális 
Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat 
Igazgatója elleni fegyelmi indítása tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 28-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

Z437/2011. (IX. 28.) KT határozat 
Majsai László Egyesített Szociális Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat Igazgatója elleni 

fegyelmi indítása tárgyában 
(276. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteren keresztül a 
jegyzőt, hogy készítsen átfogó tájékoztató anyagot a Képviselő-testület és szervei 2012. év 
január havi rendes ülésére, abban a tekintetben, hogy az ESZEPSZ keretein belül ún. 
tekintetében az előző 5 évre vonatkozóan készíttessen jelentést a belső ellenőrzési munkákról. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, 
hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a határozatban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület és 
szervei 2012. év januári havi rendes ülése. 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z438/2011. 

 
Tárgy:  Majsai László Egyesített Szociális 
Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat 
Igazgatója elleni fegyelmi indítása tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

Z438/2011. (IX.29.) KT határozat 
Majsai László Egyesített Szociális Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat Igazgatója elleni 

fegyelmi indítása tárgyában 
(276. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ Az előterjesztésben foglaltak alapján úgy látja, hogy az előterjesztés 1-11. pontjában 
részletesen felsoroltak szerint alapos gyanú merült fel, hogy Majsai László, az ESZEPSZ 
igazgatója a közalkalmazotti jogviszonyából eredő kötelezettségét vétkesen megszegte, ezért 
a fegyelmi eljárást megindítja. 
 
2./ A Kjt. 53/B. §-a értelmében a fegyelmi vizsgálat lefolytatására Grigalek László 
vizsgálóbiztost jelöl ki. 
 
3./ A vizsgálóbiztos személyére vonatkozóan megvizsgálja és nyilatkoztatja az irányítása alatt 
működő intézményeknek a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele azonos beosztású 
közalkalmazottait, hogy személyükben nem áll-e fent a Kjt. 47. §-ában meghatározott 
összeférhetetlenségi ok. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  

 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 



 

Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z439/2011. 

 
Tárgy:  Majsai László Egyesített Szociális 
Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat 
Igazgatója elleni fegyelmi indítása tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

Z439/2011. (IX.29.) KT határozat 
Majsai László Egyesített Szociális Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat Igazgatója elleni 

fegyelmi indítása tárgyában 
(276. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza dr. Szotyori Judith Ügyvédi 
Iroda (1123. Budapest, Alkotás u. 31. I. 2/a., kamarai szám: 0851 névjegyzéki számon 
nyilvántartásba vett) képviseletében, dr. Szotyori Judith jogi szakértőt, hogy Majsai László 
Egyesített Szociális Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat igazgatója elleni lefolytatott fegyelmi 
eljárás lebonyolításában működjön közre.  
Felelős: dr. Szotyori Judith ügyvéd  
Határid ő: azonnal, Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda képviselőjének a döntésről 
történő értesítésre: a döntést követő 5 napon belül.  
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   440/2011. 

 
Tárgy: Budapest Főváros IV. kerület Újpest 
Önkormányzatával feladatellátási 
megállapodás megkötése tárgyában. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 

440/2011. (IX. 29.) KT határozat 
Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatával 

feladatellátási megállapodás megkötése tárgyában 
(270. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, kifejezi azon szándékát, hogy 
kk. Széplaki Dániel (szül: 2004. 04. 29.) 2151 Fót, Bokor u. 39. szám alatti lakos, tanköteles 
korú gyermek speciális oktatását a Beszédvizsgáló Országos Szakértői és Rehabilitációs 
Bizottság Gyógypedagógiai Szolgáltató Központjának (székhely: 1115 Budapest, Halmi u. 
26.) 2011. február 28. napján, 29793/2011. sz. iktatószám alatt kiadott szakvéleménye és 
kijelölése alapján az Újpesti Speciális Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani 
Intézményben (székhely: 1041 Budapest, Venetiáner u. 26.) biztosítja. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ún. feladat-ellátási szerződésben - a 2011/2012.-es 
oktatási tanévre – meghatározott, 2011. pénzügyi évre járó összesen: 192.000 Ft összeget Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott, az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló 6/2011. i rendelet 4/A sz. melléklet I./ 4. 3. szociális juttatások sora, 
egyéb, eseti előirányzati kiadások terhére.  
 
3.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban rögzítet feladat ellátásának 2012. 
évre eső félévére (288.000 Ft-ot) Fót Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében, külön költségvetési soron tervezi és biztosítja. 
 
3.2./ A Képviselő-testület kiköti, a 2012-2013. oktatási évre kötendő feladatellátási 
megállapodás megkötését előzze meg egy vizsgálat, Széplaki Dániel, sajátos nevelési igényű, 
tanköteles korú iskolai elhelyezésével, illetve az ügyében megtett intézkedésekkel 
kapcsolatban. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse a Wintermantel Zsoltot, Újpest Önkormányzat polgármesterét, valamint 
László Zsuzsanna igazgatót, Újpesti Speciális Általános Iskola és Gyógypedagógiai 
Módszertani Intézmény (székhely: 1041 Budapest, Venetiáner u. 26.) igazgatóját. 
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a határozat mellékletét képező feladat-ellátási megállapodást Újpest 
Önkormányzatával kösse meg. 
 



 

6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására, a 
módosító költségvetési rendelet-tervezetnek a Képviselő-testület elé történő beterjesztésére 
tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-6./ pontban foglalt döntésekkel 
kapcsolatos intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Újpest Önkormányzata képviselőjének, valamint az Újpesti Speciális 
Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény képviselőjének a döntésről 
történő értesítésre: a döntés követő 8 napon belül, az ún. feladatellátási megállapodás 
megkötésére: a döntést követő 15 napon belül, az ún. feladatellátással és finanszírozással 
összefüggő feladatok ellátására: a felek által megkötendő ún. feladatátadási 
megállapodásban foglaltak szerint, a költségvetési rendelet beterjesztésére: a Képviselő-
testület és szervei 2012. év február havi rendes ülése. 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   441/2011. 

 
Tárgy: Együttműködési megállapodás a 
Széchenyi Programirodával. 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 
 

441/2011. (IX.29.) KT határozat 
Együttműködési megállapodás a Széchenyi Programirodával 

(278. sz. anyag) 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy együttműködési 
megállapodást köt az Európai Uniós pályázatok hatékony lebonyolítására a Széchenyi 
Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhely: 1053 Budapest, Szép u. 
2.). 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató 
Nonprofit Kft. részére térítésmentesen helyiséget és internet szolgáltatást biztosít, igény 
szerint. 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhely: 
1053 Budapest, Szép u. 2.) az Európai Uniós pályázatok hatékony lebonyolítására vonatkozó 
együttműködési megállapodást kösse meg azzal a kitétellel, hogy havonta történő 
tájékoztatást nyújtson az Önkormányzat részére az aktuális pályázati lehetőségekről.  
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft-vel (székhely: 
1053 Budapest, Szép u. 2.) az Európai Uniós pályázatok hatékony lebonyolítására vonatkozó 
együttműködési megállapodást kösse meg. 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Benyó Balázs regionális igazgatót, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és 
Szolgáltató Nonprofit Kft. képviseletében. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Széchenyi Programiroda Tanácsadó és Szolgáltató Nonprofit Kft. 
képviselőjének a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 15 napon, az 1.1./ 
alpontban rögzített együttműködési megállapodás megkötésére: a döntést követő 30 
napon belül, az együttműködési megállapodásból folyó kötelezettségek/feladatok 
teljesítésére: a felek által megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak szerint, 
folyamatosan. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  



 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 
 
 
 

442/2011. (IX.29.) KT határozat 
a Fóti Egészségház Kft.-vel és a Szirt-Invest Kft.-vel megkötött 

Együttműködési és használati jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése tárgyában 

(28o. sz. anyag) 
 
 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a Fóti Egészségház Ingatlanfejlesztő 
Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-8999003) jogi 
képviselőjének 2011. augusztus hó 24. napján kelt megkeresése és kezdeményezése alapján, 
azzal a kikötéssel, hogy a feleknek a szerződéses jogviszonyból adódóan, annak 
megszűnésével kapcsolatban elszámolnivalójuk, követelésük semmilyen jogcímen nincs, - 
megállapítja, hogy Fót Város Önkormányzatának (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) a 
Fóti Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft.-vel (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13., 
cégjegyzékszám: 01-09-8999003) és a Szirt-Invest Kft.-vel (székhely: 1163 Budapest, 
Ballada u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-8999003) a 2151 Fót, Dózsa Gy. u., 41. szám alatti 
belterületi ingatlanra tervezett fóti egészségházzal kapcsolatban 2008. január 31-én megkötött 
és 2008. március 19-én módosított „Együttműködési és használati jogot biztosító szerződés”-
ben rögzített, célzott joghatása (meghatározott szolgáltatások teljesítése) a Polgári 
Törvénykönyv 312. §-a alapján  mindkét fél érdekkörén kívül eső okból ellehetetlenült. 
 
1.2./ A Képviselő-testület az 1.1./ alpontban rögzítettekre tekintettel, hozzájárul a Fóti 
Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft.-vel (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13., 
cégjegyzékszám: 01-09-8999003) és a Szirt-Invest Kft.-vel (székhely: 1163 Budapest, 
Ballada u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-8999003) a 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 41. szám alatti 
belterületi ingatlanra tervezett fóti egészségházzal kapcsolatban 2008. január 31-én megkötött 
és 2008. március 19-én módosított Együttműködési és használati jogot biztosító szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetéséhez, 2011. szeptember 28. napi hatállyal. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
testületi szervének 1./ pontban rögzített jognyilatkozatát küldje meg a beruházó Fóti 
Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft., továbbá a Szirt Invest Kft. ügyvezetése, valamint a 
Beruházó jogi képviselője részére illetve szükség szerint - a szerződő felek között 2008. 
január 31-én megkötött és 2008. március 19-én módosított Együttműködési és használati 
jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére vonatkozó okiratot 
írja alá 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban rögzített döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   442/2011. 

 
Tárgy: a Fóti Egészségház Kft.-vel és a Szirt-
Invest Kft.-vel megkötött 
Együttműködési és használati jogot biztosító 
szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése tárgyában. 



 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a beruházó Fóti Egészségház Ingatlanfejlesztő Kft., továbbá a Szirt 
Invest Kft. ügyvezetésének a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 15 napon 
belül, a felek között 2008. január 31-én megkötött és 2008. március 19-én módosított 
Együttműködési és használati jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésére vonatkozó okirat aláírására: 2011. október 15. 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
      A határozat végrehatjása felfüggesztve ! 
      Fót, 2011. október 3.  
 
                                               Cselőtei Erzsébet s.k.  
             polgármester  
 
                                   Eredeti lefűzve a Titkárságon !  

 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   443/2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzat és az 
Útilapu szervezet között kötendő 
megállapodás tárgyában. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 
 
 

443/2011. (IX.29.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat és az Útilapu szervezet között kötendő megállapodás tárgyában 

(281. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Útilapu Hálózat 
(Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat Service Civil International) (magyarországi 
telephely: 1074. Budapest Dohány utca 84 A/1.) bevonásával, a településen található 
Vörösmarty kunyhót 2011. évben rendbe teteti. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt munkák fedezetére, valamint az 
Útilapu Hálózat (Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat Service Civil International) 
részeként résztvevő önkéntesek 3 napos ellátására - az őszi találkozóhoz kapcsolódóan, - Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete által megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. 
KT rendelete 4/b melléklet dologi kiadások PR keret sorról, bruttó 100 e Ft összegű fedezetet 
biztosít. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Útilapu Hálózat (Útilapu 
Nemzetközi Építőtábor Hálózat Service Civil International) magyarországi képviselőjével, a 
Vörösmarty kunyhó rendbetételére vonatkozó megállapodást Fót Város Önkormányzata 
nevében kösse meg az alábbi módosításokkal. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntésről történő értesítésére: a döntést követő napon, az Útilapu 
Hálózat (Útilapu Nemzetközi Építőtábor Hálózat Service Civil International) 
magyarországi szervezetével a megállapodás megkötésére: a döntést követő napon, a 
képviselő-testületi határozat 1./ pontjában foglalt feladat végrehajtására: a 
megállapodásban foglaltak szerint, illetve 2011. október 02. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
             jkv.  



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   444/2011. 

 
Tárgy: A Képviselő-testület 2011. évi 
munkatervében elfogadott ülések 
időpontjainak változása tárgyában. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

444/2011. (IX.29.) KT határozat 
A Képviselő-testület 2011. évi munkatervében elfogadott ülések időpontjainak változása 

tárgyában 
(284. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat testületi 
szerve 2011. évi munkatervében szereplő, 
1.1./ 2011. október 12. (szerda) napi rendes ülés időpontját 2011. október 19. napjában 
(szerda), 
1.2./ a 2011. november 9. (szerda) napi rendes ülés időpontját 2011. november 16. napjában 
(szerda), 
1.3./ a 2011. december 7. (szerda) napi rendes ülés időpontját 2011. december 14. napjában 
(szerda) határozza meg, azzal, hogy a képviselő-testület ülésezésének kezdő időpontja és 
helyszíne változatlan. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített döntésnek a 
helyben szokásos módon történő közzétételére tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a www.fot.hu honlapon és az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
hirdetőtábláján történő megjelentetésre: a döntést követő 5 napon belül. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
             jkv.  



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   445/2011. 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi 
fordulójában való részvétel, 
Ösztöndíjpályázat kiírása. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

445/2011. (IX.29.) KT Határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában való 

részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása 
(261. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény, és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, módosított 51/2007. (III. 26.) sz. Korm. rendelet, 
valamint az Nemzeti Erőforrás Minisztérium által összeállított Általános Szerződési 
Feltételek figyelembevételével – csatlakozik a 2012. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszerhez. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2012. évi Ösztöndíjpályázati 
rendszerhez történő ún. Csatlakozási Nyilatkozatot Fót Város Önkormányzata nevében írja 
alá. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Csatlakozási Nyilatkozat Fót Város Önkormányzat nevében 
történő aláírására és a Wekerle Sándor Alapkezelő részére történő benyújtására, 
megküldésére: 2011. október 14. 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
             jkv.  



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   446/2011. 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi 
fordulójában való részvétel, 
Ösztöndíjpályázat kiírása. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 
 
 

446/2011. (IX. 29.)  KT Határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában való 

részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása 
(261. sz. anyag)  

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – a felsőoktatásról 
szóló 2005. évi CXXXIX. törvény, és a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az 
általuk fizetendő egyes térítésekről szóló, módosított 51/2007. (III. 26.) sz. Kormányrendelet, 
valamint a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által összeállított Általános Szerződési Feltételek 
figyelembevételével, az 1.2./ alpont alatt írottakra tekintettel – jóváhagyja a határozat 
mellékletét képező ún. pályázati felhívást. 
 
A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az eseti támogatás mértékének felső határát, 
támogatott pályázónként 2.500.- Ft/hó összegben állapítja meg. 
 
2./ A Képviselő-testület kiköti az alábbiakat: 
A pályázat kiírója a támogatás nyújtásáról szóló alaphatározatában rögzíti, illetve feltételként 
kiemeli, hogy a pályázat kiírója visszavonja a támogatást abban az esetben, ha a támogatásban 
részesített pályázó a települési önkormányzat illetékességi területéről elköltözik. 
Az ösztöndíjat visszavonó határozat kizárólag a visszavonó határozat meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozat 
mellékletét képező pályázati felhívást Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtára (kihelyezett könyvtára) hivatalos 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel, valamint Fót Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján, illetve újságjában megjelentesse. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a települési önkormányzat pályázati felhívásának helyben szokásos 
módon történő közzétételére: 2011. október 17. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

447/2011. (IX.29.) KT Határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában való 

részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása 
(261. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretein belül 
benyújtandó pályázatok elbírálásának, valamint az elbíráláshoz kapcsolódó 
kötelezettségvállalás jogkörét, illetve hatáskörét a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságra, 
valamint az Emberi Erőforrás Bizottságra - együttesen - ruházza át. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét 
illetve a bizottságok elnökeit, hogy az. 1./ pontban rögzített hatáskör gyakorláshoz szükséges, 
a pályázatok elbírását tárgyaló bizottsági ülésre az anyagokat készítsék elő. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pályázatok elbírását tárgyaló összevont, együttes bizottsági ülés 
előkészítésére: 2011. december 1. 

 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  

 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   447/2011. 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi 
fordulójában való részvétel, 
Ösztöndíjpályázat kiírása. 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 

448/2011. (IX. 29.) KT Határozat 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi fordulójában való 

részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása 
(261. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretein belül 
felhasználható összegként 850.000.- Ft-ot, azaz Nyolcszázötvenezer forintot a 2012. évi 
költségvetés terhére különít el. 
 
2./ A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy a pénzeszköz feletti felhasználás jogát a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottságra, és az Emberi Erőforrás Bizottságra - együttesen - ruházza 
át. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
tervezett pénzügyi kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2012. évre vonatkozó 
költségvetési koncepciójában építése be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a pénzügyi kötelezettségvállalásnak az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési koncepciójába történő beépítésére: a Képviselő-testület és szervei 2011. évi 
november havi rendes ülése. 
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. szeptember 30.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  

 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   448/2011. 

 
Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2012. évi 
fordulójában való részvétel, 
Ösztöndíjpályázat kiírása. 



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. szeptember 29-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
449/2011. (IX.29.) KT határozat 

Balogh Judit Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. 
(227. sz. anyag) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy értékesíteni kívánja az 
Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező fóti, 098/5 hrsz-ú külterületi ingatlant, ún. 
meghívásos versenytárgyalás során. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ún. meghívásos versenytárgyalás keretein belül, 
az 1.1./ alpont szerinti ingatlan vételárát bruttó 5 M Ft, azaz bruttó Ötmillió forint összegben 
határozza meg (áfa mentes). 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására, az ún. meghívásos eljárás lefolytatására, - a Polgármesteri Hivatal jegyzője 
bevonásával - a szükséges intézkedéseket tegye meg, az ún. értékesítési felhívást Fót Város 
Önkormányzata nevében írja ki. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben az ún. meghívásos 
versenytárgyalás során legmagasabb összegű ajánlatot tevő ajánlata, a Képviselő-testület által 
meghatározott keret feltételeknek megfelel (5.000 e Ft kerethatárt eléri vagy meghaladja), a 
legmagasabb összegű ajánlattevővel Fót Város Önkormányzata nevében az ingatlan adásvételi 
szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1-3./ pontban foglalt döntés végrehajtására 
a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a fóti 098/5 hrsz-ú külterületi ingatlan értékesítésére vonatkozó, ún. 
meghívásos versenytárgyalás kiírására: a döntést követő 15 napon belül; az ún. 
meghívásos versenytárgyalás lefolytatására: a felhívásban foglaltak szerint, a 3./ 
pontban foglalt ingatlan ingatlan adásvételi szerződés előkészítésére és megkötésére: az 
ún. meghívásos versenytárgyalás eredményességétől függően, az eredményhirdetést 
követő 15 napon belül. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
               A határozat végrehatjása felfüggeszt ve ! 
      Fót, 2011. október 3.  
 
A kiadmány hiteléül:                   Cselőtei Erzsébet s.k.  
             polgármester  
Csákyné H. Zsuzsanna 
               jkv.  
                                      Eredeti lefűzve a Titkárságon !  
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   449/2011. 

 
Tárgy: Balogh Judit Mária ingatlanvásárlási 
kérelme tárgyában. 
 



 

 
 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

450/2011. (X. 19.) KT határozat 
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről 

 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő-testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   450/2011. 

 
Tárgy: Beszámoló az előző képviselő-
testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
eseményeiről. 



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
451/2011. (X. 19.) KT határozat 

a „Dózsa György út – Kossuth utca kereszteződés tervezése” című projekt tárgyában 
(28. sz. anyag)  

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - nettó 440.000.- 
Ft+vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA tervezési díj ellenében, - tervezési szerződést köt a 
Swarco Traffic Hungária Kft-vel (1103 Budapest, Gyömrői út 150.) a Fót belterületén fekvő 
Kossuth Lajos út (2101-es jelű) és Dózsa György út (2102-es jelű) kereszteződés csomópont 
terveinek – jogszabályi, szabványi szempontú, illetve a tárgyi engedélyezés ügyében eljáró 
szakhatóságok által tett kikötések, kikötés-rendszer figyelembevételével - 2011. évi 
felülvizsgálata tárgyában. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a Swarco Traffic Hungária Kft-nek, az 
1.1./ alpontban meghatározott tárgyban 2011. augusztus 11-én kelt ajánlatát. 
 
1.3./ A Képviselő-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében az 1.1./ alpontban meghatározott tervezési szerződést a Swarco 
Traffic Hungária Kft-vel (1103 Budapest, Gyömrői út 150.), az 1.1./-1.2./ alpontban 
meghatározott tartalommal kösse meg. 
 
2.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a Közlekedésfejlesztés 
Koordinációs Központtal a tárgybani terv-felülvizsgálati projekt kapcsán vegye fel a 
kapcsolatot és a módosított műszaki tartalmú terv(ek) elfogadása céljából, a tervező 
bevonásával, - folytasson tárgyalásokat. 
 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a Közlekedésfejlesztés 
Koordinációs Központtal (székhely: 1024 Budapest, Lövőház u. 39. sz.) a tárgybani tervezés 
felülvizsgálati projekt kapcsán, a szükséges tulajdonosi hozzájárulásokat kérje meg. 
 
2.3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a csomópont engedélyezése tárgyában 
a Közlekedésfejlesztés Koordinációs Központ által később kijelölendő intézménnyel 
(szervezettel), kössön együttműködési megállapodást. 
 
3.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.1./ alpontban foglalt tervezési munka, 
szerződés fedezetére nettó 440.000.-Ft + ÁFA, azaz bruttó 550.000.-Ft keretösszeget biztosít, 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelete IV./a melléklet II.2. járdaépítés sora terhére. 
 
3.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az engedélyezési eljárás díjának, továbbá a 
szakhatósági eljárások díjának fedezetét, bruttó 250.000.- Ft keretösszeget, Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   451/2011. 

 
Tárgy: a „Dózsa György út – Kossuth utca 
kereszteződés tervezése” című projekt 
tárgyában. 
 



 

2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 
(III.07.) sz. KT. rendelete IV./a melléklet II.2. járdaépítés sora terhére biztosítja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.1./ és 2.2./ alpontban rögzített 
döntés alapulvételével, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21.) sz. KT rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT rendelet módosítására irányuló 
rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és terjessze be a Képviselő-testület 2011. év október 
havi rendes ülésére, - a költségnek, kiadásnak, többletbevételeinek a költségvetési rendeletbe 
történő beépítése végett.  
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a tervezési szerződés megkötésére: 2011. október 31., az 
együttműködési megállapodás aláírására: 2011. december 01., a kérelem benyújtására: 
2011. december 15., az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21.) sz. KT rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT rendelet módosítására 
irányuló rendeletalkotási javaslatot kidolgozására és beterjesztésére: a Képviselő-
testület 2012. év február havi rendes ülése. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  
 



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
452/2011. (X. 19.) KT határozat 

a Fóti Közszolgáltató KFT Önkormányzattal szemben fennálló 
rendezetlen 2011. évi számlakövetelései tárgyában 

(287. sz. anyag)  
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-124501)  2011. év január hó 
17-én keltezett K/2011/000008 sz., fa kivágására, és bonyolítására irányuló számláját 
befogadja, és a számla kifizetéséhez pénzügyi fedezetet biztosít azzal a kiegészítéssel, hogy a 
2010. éves bonyolítói díj kerüljön levonásra a számlakövetelés értékéből.  
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi 
kötelezettségvállalás teljesítésére (számla kifizetésére) tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt pénzügyi kötelezettségvállalás 
fedezete: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.). sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet fejlesztési tartalék, - településüzemeltetési 
feladatok sora. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
módosított bruttó 875.500.- Ft összegű pénzügyi kötelezettségvállalást tervezze be Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. 
(III.07.) sz. KT. rendelet módosítása vonatkozó, soron következő rendeletalkotási javaslat 
részeként, az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent-Iványi Géza ügyvezetőt, a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 
Fót, Malom u. 1.) képviseletében, egyúttal a döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás 
teljesítésére: a döntést követő 5 napon belül, Szent-Iványi Géza ügyvezetőnek, a Fóti 
Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) képviseletében a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló, módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására irányuló 
rendeletalkotási javaslat elkészítésére és beterjesztésére: a Képviselő-testület 2012. év 
február havi rendes ülése. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   452/2011. 

 
Tárgy: a Fóti Közszolgáltató KFT 
Önkormányzattal szemben fennálló 
rendezetlen 2011. évi számlakövetelései 
tárgyában. 



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
453/2011. (X. 19.) KT határozat 

a Fóti Közszolgáltató KFT Önkormányzattal szemben fennálló 
rendezetlen 2011. évi számlakövetelései tárgyában 

(287. sz. anyag) 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-124501) 2011. év augusztus 
hó 15-én keltezett K/2011/000189 sz., játszóeszközök szabványosítására irányuló számláját, 
bruttó 1.217.500.- Ft összegben befogadja, és a számla kifizetéséhez pénzügyi fedezetet 
biztosít. 
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi 
kötelezettségvállalás teljesítésére (számla kifizetésére) tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt pénzügyi kötelezettségvállalás 
fedezete: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet fejlesztési tartalék, - településüzemeltetési 
feladatok sora. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
bruttó 1.217.500.- Ft összegű pénzügyi kötelezettségvállalást tervezze be Fót Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) 
sz. KT. rendelet módosítása vonatkozó, soron következő rendeletalkotási javaslat részeként, 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent.-Iványi Géza ügyvezetőt, a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 
Fót, Malom u. 1.) képviseletében, egyúttal a döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás 
teljesítésére: a döntést követő 5 napon belül, Szent-Iványi Géza ügyvezetőnek, a Fóti 
Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) képviseletében a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló, módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására irányuló 
rendeletalkotási javaslat elkészítésére és beterjesztésére: a Képviselő-testület 2012. év 
február havi rendes ülése. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   453/2011. 

 
Tárgy: a Fóti Közszolgáltató KFT 
Önkormányzattal szemben fennálló 
rendezetlen 2011. évi számlakövetelései 
tárgyában. 



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
454/2011. (X. 19.) KT határozat 

a Fóti Közszolgáltató KFT Önkormányzattal szemben fennálló 
rendezetlen 2011. évi számlakövetelései tárgyában 

(287. sz. anyag)  
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 13-09-124501) 2011.év július hó 18-
án keltezett  K/2011/000163 sz., lapos tető szigetelésére, valamint villámhárító átalakítására 
irányuló számláját, bruttó 845.000.- Ft összegben befogadja, és a számla kifizetéséhez 
pénzügyi fedezetet biztosít. 
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi 
kötelezettségvállalás teljesítésére (számla kifizetésére) tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt pénzügyi kötelezettségvállalás 
fedezete: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII. 21). sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet fejlesztési tartalék, - településüzemeltetési 
feladatok sora. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
bruttó 845.000.- Ft összegű pénzügyi kötelezettségvállalást tervezze be Fót Város 
Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. 
évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) 
sz. KT. rendelet módosítása vonatkozó, soron következő rendeletalkotási javaslat részeként, 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent-Iványi Géza ügyvezetőt, a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 
Fót, Malom u. 1.) képviseletében, egyúttal a döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás 
teljesítésére: a döntést követő 5 napon belül, Szent-Iványi Géza ügyvezetőnek, a Fóti 
Közszolgáltató Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) képviseletében a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről 
szóló, módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására irányuló 
rendeletalkotási javaslat elkészítésére és beterjesztésére: a Képviselő-testület 2012. év 
február havi rendes ülése. 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  
  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   454/2011. 

 
Tárgy: a Fóti Közszolgáltató KFT 
Önkormányzattal szemben fennálló 
rendezetlen 2011. évi számlakövetelései 
tárgyában. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   455/2011. 

Tárgy: a Galnodias Kft. részéről 
építőipari termékek felajánlása tárgyában. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

455/2011. (X. 19.) KT határozat 
a Galnodias Kft. részéről építőipari termékek felajánlása tárgyában 

(286. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el a 
Galnodias Kft. (2151 Fót, Kossuth u. 85.) ügyvezetőjének, az ún. építőanyag ingyenes 
jelleggel történő felajánlására vonatkozó adományát, köszönettel visszautasítja mivel jelenleg 
az Önkormányzat fejlesztési elképzeléseibe nem illeszthető be a felajánlott építőanyag 
célszerű felhasználása, illetve a megkezdett projektek esetében a műszaki előírásoknak nem 
felel meg és tárolására nincs alkalmas hely.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a Galnodias Kft. (székhely: 2151 Fót, Kossuth u. 85.) ügyvezetőjét. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Galnodias Kft. ügyvezetőjének a döntésről történő értesítésére: a 
döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   456/2011. 

 
Tárgy: a Fóti Sport Egyesület kérelme 
tárgyában. 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

456/2011. (X. 19.) KT határozat 
a Fóti Sport Egyesület kérelme tárgyában 

(285. sz. anyag)  
 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy bruttó 80.000.-Ft, azaz 
bruttó Nyolcvanezer forint keretösszegű támogatást biztosít a Fóti Sport Egyesület (székhely: 
2151 Fót, Kossuth L. u. 36.) részére 1 db ipari mosógép beszerzése céljára. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott támogatást Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 
(III.07.) sz. KT. rendeletében szereplő „a 2011. évi betétlekötés során keletkezett többlet 
kamatbevétel” sor terhére biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - az 1./ és 2./ pontban foglalt 
döntés alapján, - a Fóti Sport Egyesület (székhely: Fót, Kossuth L. u. 36.) képviselőjével az 
1./ pontban rögzített támogatás nyújtására vonatkozó szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített 
támogatás összegét, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és 
megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. 
rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelete soron következő módosításakor, a 
költségvetési rendeletbe építtesse be. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Fóti Sport Egyesület (székhely: 
2151 Fót, Kossuth L. u. 36.) elnökét, hogy készítsen a Képviselő-testület és szervei 2011. év 
november havi rendes ülésére, soron kívüli írásbeli beszámoló anyagot a Fóti Sport Egyesület 
2011. évi gazdálkodásával (gazdálkodása részleteivel), továbbá a Fóti Sport Egyesület által, a 
2012. évi feladatellátásához kapcsolódóan tervezett gazdálkodása kiemelt céljaival, továbbá 
az Egyesület által tervezett támogatással, elemeivel kapcsolatban, - a támogatás(ok) érdemi 
vizsgálhatósága érdekében. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 



 

Határid ő: azonnal, a Fóti Sport Egyesület képviselőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, a támogatási szerződés megkötésére: a 
döntés követő 15 napon belül, az Önkormányzat részéről nyújtott támogatás 
elszámolására: a felek által megkötendő támogatási szerződésben foglaltak szerint, az 5./ 
pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület és szervei 2011. év 
november havi rendes ülése. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

457/2011. (X. 19.) KT határozat 
az oktatási, nevelési intézményekben az óvodai és iskolai csoportokra megállapított 

maximális létszám 20%-kal történő túllépése tárgyában 
(282. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II.7. pontjára tekintettel, az 
intézmény vezetőjének kérelmére - úgy dönt, hogy engedélyezi a Németh Kálmán Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény részére, a 2011/2012-es tanévben indított 2./a 
osztály maximális (26 fő) létszámkeretét, és a felsős napközis csoportban megállapított 
maximális (30 fő) létszámkeretét 20-20 %-kal megemelje. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az 
intézmény vezetőjét írásban értesítse, egyúttal a döntés végrehajtásához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az intézmény vezetőjének a döntésről történő értesítésére: a határozat 
meghozatalát követő 8 napon belül. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   457/2011. 

 
Tárgy: az oktatási, nevelési intézményekben 
az óvodai és iskolai csoportokra 
megállapított maximális létszám 20%-kal 
történő túllépése tárgyában. 
 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

458/2011. (X. 19.) KT határozat 
az oktatási, nevelési intézményekben az óvodai és iskolai csoportokra megállapított 

maximális létszám 20%-kal történő túllépése tárgyában 
(282. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. 7. pontjára tekintettel, az 
intézmény vezetőjének kérelmére - úgy dönt, hogy engedélyezi az Apponyi Franciska Óvoda 
részére, a 2011/2012-es nevelési évben az Ibolyás utcai tagóvodájában működő „Süni” 
csoport maximális (25 fő) létszámkeretét 20 %-kal megemelje. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az 
intézmény vezetőjét írásban értesítse, egyúttal a döntés végrehajtásához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az intézmény vezetőjének a döntésről történő értesítésére: a határozat 
meghozatalát követő 8 napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   458/2011. 

 
Tárgy: az oktatási, nevelési intézményekben 
az óvodai és iskolai csoportokra 
megállapított maximális létszám 20%-kal 
történő túllépése tárgyában. 
 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

459/2011. (X. 19.) KT határozat 
az oktatási, nevelési intézményekben az óvodai és iskolai csoportokra megállapított 

maximális létszám 20%-kal történő túllépése tárgyában 
(282. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. 7. pontjára tekintettel, az 
intézmény vezetőjének kérelmére - úgy dönt, hogy engedélyezi a Fáy András Általános Iskola 
és Óvoda részére, a 2011/2012-es tanévben indított 1.a. és 1.b. osztály maximális (26 fő) 
létszámkeretét 20 %-kal megemelje. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az 
intézmény vezetőjét írásban értesítse, egyúttal a döntés végrehajtásához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az intézmény vezetőjének a döntésről történő értesítésére: a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   459/2011. 

 
Tárgy: az oktatási, nevelési intézményekben 
az óvodai és iskolai csoportokra 
megállapított maximális létszám 20%-kal 
történő túllépése tárgyában. 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

460/2011. (X. 19.) KT határozat 
az oktatási, nevelési intézményekben az óvodai és iskolai csoportokra megállapított 

maximális létszám 20%-kal történő túllépése tárgyában 
(282. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet II. 7. pontjára tekintettel, az 
intézmény vezetőjének kérelmére - úgy dönt, hogy engedélyezi az Önkormányzati Zeneiskola 
részére, a 2011/2012-es tanévben indított 1.a, 1.b, 3. és 4.  osztály maximális (15 fő) 
létszámkeretét 20 %-kal megemelje. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről az 
intézmény vezetőjét írásban értesítse, egyúttal a döntés végrehajtásához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az intézmény vezetőjének a döntésről történő értesítésére: a 
határozat meghozatalát követő 8 napon belül. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   460/2011. 

 
Tárgy: az oktatási, nevelési intézményekben 
az óvodai és iskolai csoportokra 
megállapított maximális létszám 20%-kal 
történő túllépése tárgyában. 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

461/2011. (X 19.) KT határozat 
Villamos hálózat bekötéshez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában 

(292. sz. anyag)  
 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 1431 
hrsz-ú közterület vonatkozásában, a Kábel Team Kft. által készített a Fót, Baross utca 39. 
ingatlan villamos-energia ellátása munkacímű és 149/11 munkaszámú tervhez. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntésről való értesítésre, a hozzájárulás kiadására: a döntést 
követő 15 napon belül. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   461/2011. 

 
Tárgy: Villamos hálózat bekötéshez 
szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
tárgyában. 
 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

462/2011. (X 19.) KT határozat 
A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg a 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú ingatlanok 

alátörései fejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet megalkotásának a tárgyában 
(295. sz. anyag)  

 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Munkácsy Mihály 
– régi Fóti út – 5566/40 hrsz-ú ingatlan – 8228 hrsz-ú ingatlan által határolt beruházási terület 
hasznosítását, az alábbi feltételek teljesülése mellett támogatja: 
 
1.1./ A Képviselő-testület kinyilvánítja azon álláspontját, hogy a Fót, Munkácsy Mihály – régi 
Fóti út – 5566/40 hrsz-ú ingatlan – 8228 hrsz-ú ingatlan által határolt beruházási terület 
jövőbeni fejlesztését abban az esetben támogatja, és azzal a feltétellel szervezi meg, 
amennyiben a jelenlegi telekalakítás előtt, a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 5565 hrsz., 
5566/1 hrsz., 5566/2 hrsz., 5566/3 hrsz., 5566/4 hrsz., 5566/5 hrsz., 5566/6 hrsz., 5566/7 hrsz. 
alatt felvett belterületi ingatlanok által képviselt tulajdonosi közösség (kivéve az 
önkormányzati tulajdonú földrészleteket) legalább 8o %-a fogadja el a Képviselő-testület, a 
jelen határozatban rögzített feltétel és kikötés-rendszert (a közműfejlesztés költségeinek ún. 
terület arányos viselése), melynek tényét írásbeli jognyilatkozattal megerősítik. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgybani beruházáshoz kapcsolódó 
közműfejlesztés előlegének mértékét - Fót Város Önkormányzatát terhelő elszámolási 
kötelezettséggel terhelten, - 3.500.- Ft/m2 összegben állapítja meg.  
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármester útján a Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjét, hogy a Képviselő-testület által az 1./ pontban meghozott döntésnek megfelelően, a 
Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 5565 hrsz., 5566/1 hrsz., 5566/2 hrsz., 5566/3 hrsz., 
5566/4 hrsz., 5566/5 hrsz., 5566/6 hrsz., 5566/7 hrsz. alatt felvett belterületi ingatlanok 
tulajdonosai által képviselt közösség képviselőit (építőközösség vezetőségét) írásban keresse 
meg, és gondoskodjék az 1./ pontban rögzített jognyilatkozatok bekéréséről 2011. november 
30. napjáig, a tárgybani beruházási területre vonatkozó anyagnak a Képviselő-testület és 
szervei 2011. év december havi rendes ülésen történő tárgyalhatósága végett. 
  
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a fóti, 5565, 5566/1, 5566/2, 5566/3, 5566/4, 5566/5, 5566/6, 5566/7 
hrsz. alatt felvett belterületi ingatlanok tulajdonosi közösségének megkeresésére: a 
döntést követő 8 napon belül, az 1./ pontban rögzített jognyilatkozat-állomány 
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beszerzésére: 2011. november 30.,  a beruházási anyagnak a Képviselő-testület és szervei 
elé történő beterjesztésére: a Képviselő-testület és szervei 2011. év december havi rendes 
ülése. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
     



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

463/2011. (X 19.) KT határozat 
A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg a 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú ingatlanok 

alátörései fejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet megalkotásának a tárgyában 
(295. sz. anyag)  

 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármestert, 
hogy a Fót, Munkácsy Mihály – régi Fóti út – 5566/40 hrsz-ú ingatlan – 8228 hrsz-ú ingatlan 
által határolt beruházási területen jelenleg fennálló szabályozási övezeti besorolást 
vizsgáltassa felül, a tekintetben, hogy az Önkormányzat - részben tulajdonosi, részben 
szabályozói szempontból, - a beruházási területre minél optimálisabb besorolást alakítasson 
ki. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.1./ alpontban rögzített felülvizsgálati eljárás 
terjedjen ki a beruházási területen található, jelenlegi földrészletek legkisebb kialakítható 
teleknagyság (jelenleg érvényes és hatályos övezeti rendelkezés) felülvizsgálatára is. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót, Munkácsy Mihály – régi Fóti út – 5566/40 
hrsz-ú ingatlan – 8228 hrsz-ú ingatlan által határolt beruházási területen lévő Zsámbok-Alag 
DN800 nagynyomású gázvezeték kiváltására, valamint a hozzá kapcsolódó beruházás 
előkészítésére II. műszaki ütemben kerül sor. 
A Képviselő-testület - e körben - úgy dönt, hogy a tárgybani beruházási területen kiváltandó 
gázvezeték védőtávolságát - a területre vonatkozó Szabályozási Terv 1./ pont szerinti 
felülvizsgálata során, - kiváltott állapota szerint kell tervezésbe venni, és egyúttal az érintett 
beruházási területen fekvő földrészletek megközelítését szolgáló út, az e pontban rögzített 
szabályozási elv szerint kerüljön kialakításra.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésnek 
megfelelően, a Fót, Munkácsy Mihály – régi Fóti út – 5566/40 hrsz-ú ingatlan – 8228 hrsz-ú 
ingatlan által határolt beruházási területre irányadó szabályozási terv anyagának 
felülvizsgálatát készítse elő, - a településre irányadó, 2011. december 31. napjáig elindítandó 
településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, valamint Helyi Építési Szabályzat 
felülvizsgálatára vonatkozó szabályozási keretanyag részeként. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a beruházási területre vonatkozó szabályozási terv felülvizsgálata 
előkészítésére, megkezdésére: külön előterjesztésben foglaltak szerint, de legkésőbb 2011. 
december 31., a beruházási területre irányadó szabályozási terv felülvizsgálatára: a település 
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működésére is irányadó, 2011. december 31. napjáig elindítandó településfejlesztési 
koncepció, településszerkezeti terv, valamint Helyi Építési Szabályzat kontrolljára vonatkozó 
szabályozási csomag, a nyertes ajánlattevő tervezést végző gazdálkodó szervezettel 
megkötendő településrendezési szerződés(ek)ben foglaltak szerint. 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

464/2011. (X 19.) KT határozat 
A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg a 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú ingatlanok 

alátörései fejlesztési hozzájárulásról szóló rendelet megalkotásának a tárgyában 
(295. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/247/2004. (IX.29.) 
sz. KT. határozat alapján, a 2011. augusztus 31. napjáig befolyt fejlesztési hozzájárulás 
keretösszeg terhére, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 
1997. évi LXXVIII. törvény, valamint Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
megalkotott, a Helyi Építési Szabályzatról szóló, többször módosított 13/2001. (VII.13) sz. 
KT. rendelete szerinti összközmű kialakításához, rendelkezésére állásához, szükséges alábbi 
közművek engedélyes, kiviteli terveinek elkészíttetését engedélyezi, költségeinek viselését 
vállalja. 
 
2./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni 
a Fót, Munkácsy Mihály – régi Fóti út – 5566/40 hrsz-ú ingatlan – 8228 hrsz-ú ingatlan által 
határolt beruházási területen történő fejlesztéshez szükséges engedélyezési 
tervdokumentációjának, árazott, valamint árazatlan költségvetése elkészíttetésére, 
összeállíttatására. 
 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára tekintettel - az alábbiak 
szerint - folytassa le. 
 
3.2./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot 
hoz létre, amely tagjainak felkéri Földi Pál képviselőt, Lévai Sándorné képviselőt, dr. Csiki 
Gábor jegyzőt, dr. Barkóczi Péter, Fegyveres Péter köztisztviselőket. 
 
3.3./ A Képviselő-testület a Közbeszerzési Szabályzat 24. § (2) bekezdése alapján az eljárás 
nyertesének megnevezéséről, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló 
döntés jogát - a 2./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás során - a település 
polgármesterére delegálja. 
 
3.4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárás nyertesével, Fót Város Önkormányzata, mint ajánlatot kérő nevében a 
tervezési szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban meghatározott beruházás 
(pályázat) előkészítéséhez és a projektmenedzsmenthez ún. hivatalból biztosítsa a szakmai 
állományt. 
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5./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott beruházás (pályázat) előkészítéséhez, 
véleményezéséhez és jóváhagyásához kapcsolódóan, az alábbi ún. intézkedési tervet fogadja 
el: 
 
5.1./ Az elkészült (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentáció és mellékletét képező árazatlan 
és árazott költségvetés PFB bizottság általi véleményezése, zsűrizése, jóváhagyása: 
Határnap: JÜSZB, PFB 2012. év április havi rendes ülése. 
5.2./ Fót, Munkácsy Mihály – régi Fóti út – 5566/40 hrsz-ú ingatlan – 8228 hrsz-ú ingatlan 
által határolt beruházási területen történő fejlesztéshez szükséges (engedélyezési, kiviteli) 
tervdokumentáció, árazatlan és árazott költségvetés véglegesítése, leadása. 
Elkészítési és leadási határidő: 2012. június 30. 
5.3./ Az elkészült és jóváhagyott (engedélyezési, kiviteli) tervdokumentáció, árazatlan és 
árazott költségvetés birtokában, a kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívás elkészíttetése, 
összeállíttatása: 2012. szeptember 15. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás 
lefolytatására: 2011. december 31., a tervezési munka elvégzésére: 2012. június 30., az 
elkészült tervdokumentáció, árazatlan, árazott költségvetés PFB bizottság általi 
véleményezése, zsűrizése: PFB 2012. év április havi rendes ülése, az elkészült és jóváhagyott 
(engedélyezési, kiviteli) tervdokumentáció, árazatlan, árazott költségvetés birtokában, a 
kivitelezésre vonatkozó ajánlattételi felhívás elkészíttetésére, összeállíttatására: 2012. 
szeptember 15. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
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465/2011. (X 19.) KT határozat 
Fóti Advent az Óvodakertben rendezvény tárgyában  

(254. sz. anyag)  
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. évben városi 
Advent ünnepséget szervez. 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fóti Advent megvalósításához bruttó 400 e Ft., 
azaz bruttó Négyszázezer forint pénzügyi keretösszeget biztosít azzal a kikötéssel, hogy ezen 
pénzügyi keretösszeg pályázati önrészül szolgál. 
1.3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben az 1.2./ alpontban rögzített tárgybani 
pályázat nem jár sikerrel, - felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1.2./ alpontban 
meghatározott pénzügyi keretösszeget a város díszkivilágítására fordítsa. 
1.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fóti Advent megvalósításához további bruttó 200 
e Ft, azaz bruttó Kettőszázezer forint keretösszeget biztosít, - amely a Mindenki 
Karácsonyfája állítása és az adventi díszek beszerzése költségeinek fedezetéül szolgál. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban rögzített cél megvalósítására, 
mindösszesen egyszeri bruttó 600.000,- Ft keretösszeget biztosít Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII. 21.) sz. KT rendelettel módosított 6/2011. 
(III. 07.) sz. KT rendelet 3. melléklete, - általános tartalékkerete terhére.  
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt döntés alapján, Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII. 21.) sz. KT rendelettel 
módosított 6/2011. (III. 07.) sz. KT rendelet módosítására irányuló rendeletalkotási javaslatot 
dolgoztassa ki és terjessze be a Képviselő-testület 2012. év február havi rendes ülésére. 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének elkészítésénél legyen figyelemmel arra: kerüljön betervezésre a kiemelt 
városi rendezvények során, a Fóti Advent. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./ pontban rögzített szervezési, bonyolítási feladatok 
végrehajtására: 2011. november 20., a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a 
Képviselő-testület 2012. évi február havi rendes ülésére.  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

466/2011. (X. 19.) KT határozat 
a fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése című KMOP-3.3.3-11 

kódszámú pályázat tárgyában 
(313.sz. anyag)  

 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság Fejlesztési 
Programján belül meghirdetett-megújuló energiahordozó felhasználásának növelése a Közép-
Magyarországon című KMOP-3.3.3-11 kódszámú pályázat kapcsán meghozott 378/2011. 
(VII.27.) sz. KT határozatát, az alábbiak szerint módosítja (változtatásokkal egységes 
szerkezetben): 

1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Új Széchenyi Terv Zöldgazdaság Fejlesztési 
Programján belül meghirdetett-megújuló energiahordozó felhasználásának növelése a Közép-
Magyarországon című KMOP-3.3.3-11 kódszámú pályázaton indulni kíván a fóti Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda (2151 Fót, Vásártér 1. hrsz.: 5505) épülettel. 

2./ A Képviselő-testület a pályázatot „A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda 
energetikai korszerűsítése” címmel, valamint az alábbi elszámolható költség forrás 
összetételben nyújtja be: 

Forrás Összege 

I. saját forrás 12.399.963,- Ft. 

II.  a támogatási 
konstrukció 
keretében igényelt 
támogatás 

67.999.787,- Ft. 

 

Összesen 80.399.750,- Ft. 

 

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat összes költsége bruttó 80.399.750,- 
Ft, amelyből - a költségvetés alapján, - elszámolható pályázati költség bruttó 79.999.750,- Ft. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a saját forrás, bruttó 12.399.963,- Ft. összegét Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, a 2011. évi 
költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. 
KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet IV. 2. Fejlesztési tartalék 
Stratégiai Alap sorról biztosítja. 
 
5./ A Képviselő-testület kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a 
KMOP-3.3.3-11 kódszámú a fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai 
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korszerűsítése című pályázati önrész összegét elkülönítetten szerepelteti és kezeli a 
költségvetésében. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében kössön projektvezetési, menedzselési szerződést az Árindex 
Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft.-vel (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 15.) a 
fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése pályázat 
lebonyolítására. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat hiánypótlásához szükséges 
dokumentumokat szerezze be, a további szükséges jognyilatkozatokat, és egyéb eljárási 
cselekményeket a pályázat sikeressége érdekében tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a képviselő-testületi döntésnek a közreműködő szervezet részére 
történő megküldésére: 2011. október 21., Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által elfogadott és megalkotott, a 2011. évi költségvetésről és a költségvetés 
végrehajtásának szabályairól szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel módosított 
6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására, illetve felülvizsgálatára: a Képviselő-
testület 2012. év február havi rendes ülése. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 
 

467/2011. (X. 19.) KT határozat 
a fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése című KMOP-3.3.3-11 

kódszámú pályázat tárgyában 
(313. sz. anyag) 

 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó 
Kft.-vel (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 15.) a fóti Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda (székhely: 2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítése tárgyú pályázat 
lebonyolítására projektvezetési, menedzselési szerződést köt, - bruttó 1.600,000.- Ft, azaz 
bruttó Egymillió-hatszázezer forint megbízási díj összegben, a Képviselő-testület által 
meghozott 466/2011. (X. 19.) KT. határozatában elfogadott ún. pályázati költségvetés, 
elszámolható pályázati költségkeret terhére. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében kössön projektvezetési, menedzselési szerződést az Árindex Forrásközvetítő és 
Beruházási Tanácsadó Kft.-vel (székhely: 1071 Budapest, Peterdy u. 15.) a fóti Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda (székhely: 2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítése tárgyú 
pályázat lebonyolítására, azzal a kiegészítéssel, hogy a Megbízott a projektvezetési, 
menedzselési szerződés tárgyában álljon kötelezően a Megbízó rendelkezésére, - a tárgybani 
projekt záró projekt előrehaladási jelentés közreműködő szervezet általi elfogadásáig. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse az Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft. (székhely: 1071 
Budapest, Peterdy u. 15.) képviselőjét. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására, a projektvezetési, menedzselési szerződés megkötésére és a szerződésben 
foglaltak teljesítésére a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Árindex Forrásközvetítő és Beruházási Tanácsadó Kft. 
képviselőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 5 napon belül, a 
projektvezetési, menedzselési szerződés megkötésére: a döntést követő 5 napon belül, a 
projektvezetési, menedzselési feladatok ellátására, figyelemmel kísérésére: a Felek által 
megkötendő szerződésben foglaltak szerint. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   467/2011. 

 
Tárgy:  a fóti Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda energetikai korszerűsítése című 
KMOP-3.3.3-11 kódszámú pályázat 
tárgyában. 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   468/2011. 

 
Tárgy:  a fóti Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda energetikai korszerűsítése című 
KMOP-3.3.3-11 kódszámú pályázat 
tárgyában. 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 
 

468/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
a fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése című KMOP-3.3.3-11 

kódszámú pályázat tárgyában 
(313. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fáy András Általános       
Iskola és Óvoda (székhely: 2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítése című KMOP-
3.3.3-11 kódszámú pályázat megvalósítása érdekében a kazánház elhelyezésére szolgáló 
melléképület, valamint a hozzá kapcsolódó kiegészítő művek engedélyezési 
tervdokumentációjának, valamint kiviteli tervdokumentációjának terveit a Kertész Építés 
Stúdióval (iroda cím: 1016. Bp. Krisztina krt. 19.) tervezteti meg, bruttó 2.750 e Ft, azaz 
bruttó Kettőmillió-hétszázötvenezer forint értékben. 
 
2.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban rögzített tervezési munka fedezete: 
bruttó 1.250.000,- Ft azaz bruttó Egymillió-kettőszázötvenezer forint erejéig, a Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda (székhely: 2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítése című 
KMOP-3.3.3-11 kódszámú pályázat pályázati költségvetése, elszámolható pályázati 
költségkeret sora. 
 
2.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban rögzített tervezési munka fedezete: 
bruttó 1.500.000,- Ft azaz bruttó Egymillió-ötszázezer forint erejéig, Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletében tervezi, illetve biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében kösse a tervezési szerződést kösse meg, a Kertész Építés Stúdió (iroda cím: 1016. 
Budapest, Krisztina krt. 19.). 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.2./ alpontban foglalt döntés alapján 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe a 2.2./ alpont alatt rögzített rész 
tervezési díjat tervezze be, építse be. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés ről 
írásban értesítse dla. Kertész András vezető tervezetőt, a Kertész Építés Stúdió 
képviseletében.  
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 



 

Határid ő: azonnal, a Kertész Építés Stúdiónak a döntésről történő értesítésére: 2011. 
október 21., a tervezési szerződés megkötésére: 2011. október 21., a tervezési 
szerződésben foglaltak leszállítására, teljesítésére: 2011. október 21., a tervezési 
szerződésben foglalt pénzügyi feltételek teljesítésére: a tervezési szerződésben foglaltak 
szerint, a 2.2./ alpontban rögzített, rész tervezési díjat betervezésére, beépítésére: Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotandó, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete-tervezetének beterjesztésével 
egyidejűleg. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 
 
 

469/2011. (X.19.) KT határozat 
„Tervezési szerződés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde utcai bölcsőde 

tagintézményének bővítése tárgyú engedélyes tervdokumentáció elkészítésére és egyéb 
feladatok ellátására” című közbeszerzési eljárásban meghozott Közbeszerzési Bíráló 

Bizottsági döntés utólagos jóváhagyása tárgyában  
(314. sz. anyag)  

 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, utólag jóváhagyja - a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
2151 Fót, Bölcsőde u. 1. szám alatti bölcsőde átépítéséhez és felújításához szükséges 
engedélyezési tervdokumentáció, valamint az ahhoz kapcsolódó árazott és árazatlan 
költségvetés elkészíttetése tárgyában megindított közbeszerzési eljárás során létrehozott - 
Bíráló Bizottság döntését, amely szerint az előbbiekben megjelölt közbeszerzési eljárás 
tárgyát képezi – az engedélyezési tervdokumentáció alapján, a közbeszerzési 
célokmányokban részletezettek szerinti opcionális jelleggel meghatározott – kiviteli 
tervdokumentáció elkészítése is. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott kiviteli tervek fedezetét bruttó 11.000 
eFt keretösszegben határozza meg, amelynek forrásául az Önkormányzat elfogadott 2011. évi 
költségvetési rendelete IV/a. melléklet IV.2.2. céltartalékok Stratégiai Alap sort jelöli meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott 
keretösszegnek az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletbe történő beépíttetéséről 
gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 
2012. év február havi rendes ülése. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
   Fót, 2011-10-28.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   469/2011. 

 
Tárgy: „Tervezési szerződés a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde utcai bölcsőde 
tagintézményének bővítése tárgyú 
engedélyes tervdokumentáció elkészítésére 
és egyéb feladatok ellátására” című 
közbeszerzési eljárásban meghozott 
Közbeszerzési Bíráló Bizottsági döntés 
utólagos jóváhagyása tárgyában. 
 



 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 
 

470/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Dunakeszi-Fóti Mozgáskorlátozottak Egyesülete kérelme tárgyában  

(318. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy egyszeri bruttó 50.000,- Ft, 
azaz bruttó Ötvenezer forint összeggel támogatja a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi-Fóti 
Egyesülete (székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 64.) 2011. évi karácsonyi rendezvényét. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi-Fóti Egyesülete 
részére nyújtott bruttó 50.000,-Ft támogatási összeget Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. 
KT. rendelet pénzbeli szociális juttatások, egyéb eseti sora terhére biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi-Fót Egyesületével a 1./ és 2./ pontban rögzített 
támogatás nyújtására vonatkozó támogatási szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt döntés alapján, - 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási 
javaslatot dolgozza ki és terjessze be a Képviselő-testület 2012. év február havi rendes 
ülésére, döntéshozatal végett. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Keresztesi Lászlónét, a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi-Fót Egyesület 
alelnökét (székhely: 2120 Dunakeszi, Rákóczi út 64.). 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi-Fóti Egyesülete alelnökének a 
döntésről való értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a támogatási szerződés 
megkötésére: a döntést követő 15 napon belül, a támogatás nyújtására:a felek által 
megkötendő támogatási szerződésben foglaltak szerint, a 4./ pontban rögzített tervezési 
feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 2012. év február havi rendes ülése.    
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   470/2011. 

 
Tárgy: Dunakeszi-Fóti Mozgáskorlátozottak 
Egyesülete kérelme tárgyában.  



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

471/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
a Fáy présház alatti tájvédelmi terület létesítéséről szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában  

(304. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármesteren keresztül jegyzőt, 
hogy Fót Város Önkormányzatának a Helyi Építési Szabályzatról szóló 13/2001. (VII.13.) sz. 
KT rendelet, valamint a Képviselő-testület által meghozott 262/2000. (IX.27.) sz. KT 
határozattal Településszerkezeti terv módosítására tegye meg a szükséges intézkedéseket, - a 
Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 072 hrsz. alatt felvett külterületi földrészlet övezeti 
besorolása érdekében. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető 
     Fót, 2011-10-28.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   471/2011. 

 
Tárgy: a Fáy présház alatti tájvédelmi terület 
létesítéséről szóló rendelet felülvizsgálata 
tárgyában. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   472/2011. 

Tárgy: Amynor Kft. Fót, Erkel Ferenc tér 
1/a. sz. alatti üzlet gépjármű elhelyezési 
engedély kérelme tárgyában. 
 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

472/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Amynor Kft. Fót, Erkel Ferenc tér 1/a. sz. alatti üzlet gépjármű elhelyezési engedély kérelme 

tárgyában 
(288. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az országos 
településrendezési és építési követelményekről szóló, többször módosított 253/1997. (XII.20.) 
Kormányrendelet (OTÉK) 42. § (2) bekezdés a) pontja, valamint az OTÉK 4. számú melléklet 
2. pontja, továbbá Fót Város Önkormányzatának a város gépjármű elhelyezési feltételeinek 
elősegítéséről szóló, többször módosított 26/2008. (XII.10.) sz. KT rendelet 3. § (4) 
bekezdése alapján, – az Amynor Kft. (2162 Fót, Őrbottyán, Udvarnoki Béla u. 21., Cg.: 13-
09-147145, adószám: 23354647-2-13) részére, az alábbi feltételekkel engedélyezi a Fót, Erkel 
F. tér 1/a. sz. alatt működő üzlet mellett, a Fót 2155 hrsz-ú közterületen, a kiskereskedelmi 
üzlet rendeltetésszerű működéséhez szükséges 1 db személygépkocsi parkoló kialakítását, az 
alábbiak szerint. 
 
Elhelyezés: az Erkel F. tér 1/a. sz. alatt működő üzlet melletti közterületen, 
Méret: 5 m x 2,5 m x 2 db + a beálláshoz szükséges terület, 
Kialakítás: min. 10 cm vastag kavicságy, 5 cm vastag C6-KK minőségű beton aljzat, térkő 
burkolat. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az I. fokú építésügyi hatóságnak, valamint az Amynor Kft.-nek a 
döntésről történő értesítésre: a döntést követő 8 napon belül. 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 
 
 

473/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Jobbik Magyarországért Mozgalom székely-magyar rovással készült helynévtábla írásos 

tudomásul vételének kérelme 
(319. sz. anyag) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, – a közúti közlekedésről szóló, 
többször módosított 1988. évi I. törvény 33. § (1) bekezdés ba) és c) pontja, valamint a 36. §-a 
alapján, – úgy dönt, hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti Alapszervezete által 
2011. szeptember 19-én benyújtott dokumentum alapján, és birtokában, tudomásul veszi, 
hogy a település közigazgatási területén, az alábbi helyszíneken, a Jobbik Magyarországért 
Mozgalom Fóti Alapszervezete székely-magyar rovásírásos helynévtáblákat állíttasson fel. 
 
A székely-magyar rovásírásos helynévtáblák felállításának helyszínei: 
1.1.1./ Budapest felől, a Károlyi István utca felé, 
1.1.2./ Dunakeszi felől, a Keleti Márton utca felé, 
1.1.3./ Dunakeszi felől, a Németh Kálmán utca felé, 
1.1.4./ Csomád felől, a Szabó Dezső utca felé, 
1.1.5./ Mogyoród felől, a Vörösmarty Mihály utca felé. 
 
1.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a székely-magyar rovásírásos helynévtáblák 
beszerzése, legyártatása, engedélyezése és az engedély(ek) (hozzájárulás(ok) alapján történő 
kihelyezésének költségeit a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti Alapszervezete viseli és 
vállalja. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, 
hogy az 1./ pontban foglalt döntésről – a képviselő-testületi határozatnak az Alapszervezet 
részére történő megküldésével – írásban értesítse a Jobbik Magyarországért Mozgalom Fóti 
Alapszervezete képviselőjét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Jobbik Magyarország Mozgalom Fóti Alapszervezete 
képviselőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon belül. 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   473/2011. 

 
Tárgy: Jobbik Magyarországért Mozgalom 
székely-magyar rovással készült 
helynévtábla írásos tudomásul vételének 
kérelme 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   474/2011. 

 
Tárgy: az ESZEPSZ Alapító Okiratának 
módosítása tárgyában. 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 
 
 

474/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
az ESZEPSZ Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

(317. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakeszi Kistérség 
által igényelt, Fót Város Önkormányzata fenntartásában működő Egyesített Szociális, 
Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) részére 
időarányosan finanszírozott, bruttó 5.722.899.- Ft összegű 2011. évi támogatás 
visszafizetéséről - Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) - útján, soron kívül intézkedik 
 
 
2./ A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21.) sz. KT rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT rendelete keretein belül, a 
visszafizetendő bruttó 5.722.899.- Ft összegű támogatást, az Egyesített Szociális, 
Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat részére biztosított 2011. évi intézményfinanszírozással 
szemben rendezi. 
 
3./ Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pontban foglalt 
döntésről írásban értesítse a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Munkaszervezet 
vezetőjét. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./-3./ pontban 
foglalt döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az intézmény gazdasági vezetőjének, valamint a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulása Munkaszervezet vezetőjének a döntésről történő értesítésére: a 
döntést követő 5 napon belül, az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a döntést 
követő 5 napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

475/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
az ESZEPSZ Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

(317. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Egyesített Szociális, Egészségügyi, 
Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) számára, a 213/2009. 
(XI.26.) sz. KT határozatával kiadott Alapító Okiratát, - 2011. november 01-jei hatállyal, - az 
alábbiak szerint módosítja: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az alapító okirat 5. pontja helyébe, az alábbi rendelkezés 
lép: 
„Az intézmény működési köre (felvételi körzete): 
a.) az 1. sz. tagintézmény, a 2. sz. tagintézmény és a 4. sz. tagintézmény vonatkozásában Fót 
Város Önkormányzat közigazgatási területe, 
b.) a 3. sz. tagintézmény vonatkozásában a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 
közigazgatási területe.” 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az irányító szervi jogkör 
gyakorló Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében Egyesített Szociális, 
Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) Alapító 
Okiratát írja alá. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az intézmény gazdasági vezetőjének a döntésről történő értesítésére: 
a döntést követő 5 napon belül, az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai 
Szolgálat változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírására: a 
döntést követő 5 napon belül, a változtatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett ún. 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetésére, megküldésére: a döntést követő 8 
napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   475/2011. 

 
Tárgy: az ESZEPSZ Alapító Okiratának 
módosítása tárgyában. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   476/2011. 

Tárgy: a 290/3 hrsz-ú, Fót Hársfa utca 44. 
szám alatti Tó Vendéglő épületének 
hasznosítása tárgyában. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

476/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
a 290/3 hrsz-ú, Fót Hársfa utca 44. szám alatti Tó Vendéglő épületének hasznosítása 

tárgyában 
(320. sz. anyag) 

 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1-ed 
arányban tulajdonát képező, a fóti 290/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó 
Vendéglő épülete, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló épülete(i), továbbá a fő épülethez 
műszakilag kapcsolódó, 2132 m2 alapterületű zöldfelület használatára és hasznosítására 
vonatkozólag a 221/2011. (V. 18.) sz. KT. határozattal kiírt pályázatot eredménytelennek 
nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1-ed 
arányban tulajdonát képező, a fóti 290/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó 
Vendéglő épülete, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló épülete(i), továbbá a fő épülethez 
műszakilag kapcsolódó, 2132 m2 alapterületű zöldfelület használatára és hasznosítására 
pályázatot ír ki.  
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy - a határozat mellékletét képező - ajánlattételi 
felhívást a fóti 290/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó Vendéglő épülete, 
valamint a hozzá tartozó kiszolgáló épülete(i), valamint a fő épülethez műszakilag kapcsolódó 
2132 m2 alapterületű zöldfelület használatára és további hasznosítására vonatkozóan 
elfogadja.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a határozat mellékletét 
képező ajánlattételi felhívást - Fót Város Önkormányzata érvényes Versenyeztetési 
Szabályzatának megfelelően, - tegye közzé. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített ingatlan 
hasznosítására vonatkozó ajánlat(ok) értékelésével összefüggő előterjesztést készítse el, és 
terjessze be a Képviselő-testület 2012. évi január havi rendes ülésére, - az ajánlat(ok) 
értékelése, elbírálása végett. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ajánlattételi felhívás közzétételére: a döntést követő 8 napon belül, 
az ajánlattételi eljárás lefolytatására: a határozat mellékletét képező, jóváhagyott 



 

ajánlattételi felhívásban és az Önkormányzat Versenyeztetési Szabályzatában foglaltak 
szerint, a 5./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 2012. évi 
január havi rendes ülése. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   477/2011. 

Tárgy: néhai Katona Béla díszpolgár 
temetési költségeinek biztosítása tárgyában. 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i nyílt, rendes üléséről 
 

477/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
néhai Katona Béla díszpolgár temetési költségeinek biztosítása tárgyában  

(szám nélkül)  
 

1. / Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy 
néhai Katona Béla díszpolgárt, (aki 2011. szeptember 5-én hunyt el), - Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által a helyi kitüntetések köréről és adományozásáról 
szóló 8/1999.(IV.18.) számú rendelet 22. § (3) bekezdése alapulvételével - a város saját 
halottjának tekinti.  
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Katona Béla díszpolgár temettetése kapcsán, Fót 
Város Önkormányzata a felmerült költségeket bruttó 304 e Ft összeg erejéig fedezi. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./-2./ pontban leírt célra, egyszeri bruttó 304 e Ft 
keretösszeget biztosít Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és 
megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII. 21.) sz. KT 
rendelettel módosított 6/2011. (III. 07.) sz. KT rendelet, - 4/a. melléklet, szociális juttatások 
sora, a köztemetés maradványa terhére. átcsoportosítva a KT dologi kiadások közé.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ és 3./ pontban foglalt döntés 
alapján, - Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási 
javaslatot dolgozza ki és terjessze be a Képviselő-testület 2012. év február havi rendes 
ülésére, döntéshozatal végett. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pénzügyi kötelezettségvállalás megtételére: azonnal, a 3./ pontban 
részletezett, a 4./ pontban összefoglalt rendeletalkotási javaslat kidolgozására és 
Képviselő-testület részére történő benyújtására: a Képviselő-testület 2012. év február 
havi rendes ülésére.  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 



 

          jkv. 
 
 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z478/2011. 

 
Tárgy: Egyesített, Szociális, Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgáltató Intézmény 
intézményvezetői pályázatának tárgyában 
(310. sz. anyag) 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 
 
 

Z478/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény intézményvezetői 

pályázatának tárgyában 
 (310. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Egyesített Szociális Egészségügyi 
és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
igazgatójának magasabb vezetői megbízatására szóló Z434/2011.(IX.28.) sz. KT. határozata 
1./ pontját, - az alábbiak szerint módosítja: 
 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az Egyesített Szociális Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatójának magasabb 
vezetői megbízatására vonatkozólag kiírt pályázat értékelése keretein belül benyújtott 
érvényes pályázók pályázatát figyelembe véve – Beleznai Enikő (születési név: Jeszenszky 
Gyöngyvér Enikő, születési hely: Gyergyószentmiklós, idő: 1964. május 09.) 2151 Fót, 
Németh Kálmán u. 26. szám alatti lakos pályázó pályázatát elfogadja, és a közalkalmazottak 
jogállásáról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (4) bekezdése és a 
Képviselő-testület által eszközölt pályázati felhívás kiírása szerint, számára – három hónapos 
próbaidő kikötésével – határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezést és 2011. október 24. 
napjától 2012. szeptember 30. napjáig tartó időtartamra igazgató (magasabb vezetői) 
megbízást ad.” 
 
2./ A Képviselő-testület egyúttal - az általa meghozott Z434/2011. (IX.28.) sz. KT határozata 
kiegészítéseként - úgy dönt, hogy Beleznai Enikő pályázó kinevezéséhez kapcsolódóan az 
alábbi, ún. teljesítmény alapú célrendszert fogadja el, illetve tűzi ki: 
 
A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató 
Intézmény (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) igazgatójának magasabb vezetői 
megbízatásához kapcsolódó ún. teljesítmény bér, illetmény mértékét, (a tárgyidőszaki feladat 
igazolt teljesítése esetén) 2011. október hó 24. napi hatállyal, - 2012. szeptember 30. napjáig 
terjedő időtartamra: tárgy feladatonként, bruttó 103.000.- Ft összegben állapítja meg:  
 
2.1./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény Szervezeti és 
Működési Szabályzatának átfogó felülvizsgálata, az Alapító Képviselő-testület részére történő 
benyújtása, jóváhagyás végett. 
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, a fenntartó részéről 2006-



 

2011. év között eszközölt belső ellenőri jelentés(ek)ben foglaltak szerint, továbbá a jelenleg 
érvényes SZMSZ kiadása óta eltelt központi jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2011. november 30. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: Képviselő-testület. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: Képviselő-testületi jóváhagyás (KT. határozat).  
 
2.2./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény Ügyrendjének 
átfogó felülvizsgálata, a jegyző részére jogszabályi megfelelőség céljából történő benyújtása, 
- törvényességi kontroll végett. 
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, a fenntartó részéről 2006-
2011. év között eszközölt belső ellenőri jelentés(ek)ben foglaltak szerint, továbbá a jelenleg 
érvényes Ügyrend kiadása óta eltelt központi jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2011. december 15. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: jegyző. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: jegyzői teljesítés igazolás. 
 
2.3./ tárgyidőszak: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény gazdálkodási 
feladatainak ellátásához kapcsolódóan:  
2.3.1./ az érték, - pénz, és bankszámlapénz kezelési szabályzat átfogó felülvizsgálata, 
2.3.2./ a kötelezettségvállalás, a kötelezettségvállalás ellenjegyzése, az utalványozás, az 
utalványozás ellenjegyzése, továbbá az érvényesítés és szakmai teljesítés igazolás rendjére 
vonatkozó szabályzat átfogó felülvizsgálata, 
2.3.3./ a belföldi- és külföldi kiküldetésre, valamint az ún. munkába járáshoz szükséges bérlet 
biztosítására, továbbá az ún. költségelszámolásra vonatkozó belső szabályzat(ok) 
felülvizsgálata, 
 
2.3.4./ az önköltség számítási szabályzat átfogó felülvizsgálata, 
a jegyző részére jogszabályi megfelelőség céljából történő benyújtása, - törvényességi és 
szabályszerűségi kontroll végett. 
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, a fenntartó részéről 2006-
2011. év között eszközölt belső ellenőri jelentés(ek)ben foglaltak szerint, továbbá a jelenleg 
érvényes gazdálkodási tárgyú szabályzatok kiadása óta eltelt központi 
jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2011. december 31. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: jegyző. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: jegyzői teljesítés igazolás. 
 
2.4./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény Iratkezelési 
Szabályzatának átfogó felülvizsgálata. 
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, továbbá az iratkezelés 
területén 2009-2011. év között kiadott központi jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2012. január 15. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: jegyző. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: jegyzői teljesítés igazolás. 
 
2.5./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény 2007-2011. évekre 
vonatkozó ÁFA bevallás, valamint cégautó adó bevallásának felülvizsgálata, korrekciója, 



 

pótlólagos bevallások eszközlése, pótlólagos ÁFA, illetve cégautó adó költségvetés tervezése. 
Határidő: 2012. január 31. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: Képviselő-testület. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: Képviselő-testületi jóváhagyás (költségvetés 
elfogadása részeként).  
 
 
2.6./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény belső 
ellenőrzési/kontrollrendszerének (FEUVE rendszer) felülvizsgálata, az intézmény jelenleg 
érvényes Belső Ellenőrzési Kézikönyvének átfogó felülvizsgálata. 
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, a fenntartó részéről 2006-
2011. év között eszközölt belső ellenőri jelentés(ek)ben foglaltak szerint, továbbá a belső 
ellenőrzés területén jelenleg érvényes Kézikönyv kiadása óta eltelt központi 
jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2012. február 15. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: jegyző. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: jegyzői teljesítés igazolás. 
 
2.7./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény keretein belül 
(rendszeresen) foglalkoztatott munkavállalók (közalkalmazottak) jogállásának teljeskörű 
átvilágítása, minimálisan az alábbiak szerint: 
2.7.1./ a munkavállalónak a munkáltatónál nyilvántartott adatállománya helyessége, 
2.7.2./ a munkavállaló besorolása megfelelősége, 
2.7.3./ a munkavállaló illetménye megállapításának helyessége, 
2.7.4./ a munkavállaló részére biztosított egyéb juttatások megállapításának megfelelősége, 
2.7.5./ a munkavállaló nevén nyilvántartott munkaügyi irat megfelelő kezeltsége, valamennyi 
munkaügyi nyilvántartás vezetettségének ellenőrzése, korrekciója. 
 
2.7.6. Az intézmény vezetőjének feladata még, hogy tisztázza a teljes-  és részmunkaidőben 
foglalkoztatottak létszám és keresetbe tartozó juttatásainak bemutatása körében, továbbá az 
OEP támogatás esetében felmerült adateltéréseket. 
 
2.7.7./ Az intézmény vezetőjének feladata továbbá, hogy rendezze az ún. állományba nem 
tartozó személyekkel fennálló jogviszonyokat (valamennyi, lényeges szerződési elemre 
kiterjedően). 
Határidő: 2012. március 15. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: belső ellenőrzés 
A feladat elvégzése igazolásának formája: belső ellenőrzési vezető-igazolás. 
 
2.8./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény új - a vonatkozó, 
2011. évi beszámoló készítésére vonatkozó központi és helyi jogszabályoknak, valamint a 
Nemzetgazdasági Minisztérium útmutatójának megfelelő – tartalmú, intézményi gazdasági 
beszámoló elkészítése, összeállítása, képviselő-testület részére történő benyújtása. 
Határidő: 2012. április 15. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: Képviselő-testület. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: Képviselő-testületi jóváhagyás (zárszámadás 
elfogadása részeként).  
 



 

2.9./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény gazdálkodási 
feladatainak ellátásához kapcsolódóan  
2.9.1./ a Bizonylati Szabályzat- és hozzá tartozó Album átfogó felülvizsgálata, 
2.9.2./ az Eszközök és források Értékelési Szabályzata átfogó felülvizsgálata, 
2.9.3./ a feleslegessé vált vagyontárgyak selejtezésének és hasznosításának Szabályzata átfogó 
felülvizsgálata, 
2.9.4./ a Leltárkészítési és kezelési Szabályzat átfogó felülvizsgálata, 
2.9.5./ az intézményi telefon használattal (költség elszámolással, továbbszámlázással) összegű 
Szabályzat átfogó felülvizsgálata. 
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, a fenntartó részéről 2006-
2011. év között eszközölt belső ellenőri jelentés(ek)ben foglaltak szerint, továbbá a jelenleg 
érvényes gazdálkodási tárgyú szabályzatok kiadása óta eltelt központi 
jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2012. április 30. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: jegyző. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: jegyzői teljesítés igazolás. 
 
2.10./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény jelenleg érvényes 
Számviteli Politikájának felülvizsgálata (Számlakkerettükör, és Számlarend felülvizsgálata), a 
2012. évre érvényes központi és helyi jogszabályoknak megfelelő átfogó aktualizálása, 
egységes szerkezetbe foglalása. 
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, a fenntartó részéről 2006-
2011. év között eszközölt belső ellenőri jelentés(ek)ben foglaltak szerint, továbbá a jelenleg 
érvényes Számviteli Politika (Számlakerettükör, Számlarend) kiadása óta eltelt központi 
jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2012. május 31. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: jegyző. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: jegyzői teljesítés igazolás. 
 
2.11./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény jelenleg érvényes 
és hatályos 
2.11.1./ Munka-és balesetvédelmi szabályzata átfogó felülvizsgálata, 
2.11.2./ Munkaruha féleségekre vonatkozó szabályzata átfogó felülvizsgálata.  
A felülvizsgálat tartalma és iránya: az ún. átvilágítási jelentésben, a fenntartó részéről 2006-
2011. év között eszközölt belső ellenőri jelentés(ek)ben foglaltak szerint, továbbá a jelenleg 
érvényes Számviteli Politika (Számlakerettükör, Számlarend) kiadása óta eltelt központi 
jogszabályváltozás(ok)ra figyelemmel. 
Határidő: 2012. június 30. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: jegyző. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: jegyzői teljesítés igazolás. 
 
2.12./ tárgyfeladat: 
az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgáltató Intézmény 2011-2012. évre 
vonatkozó, az intézkedési terv végrehajtásával összefüggő, lényeges szakmai feladatellátással 
kapcsolatos beszámoló elkészítése, összeállítása. 
Határidő: 2012. augusztus 31. 
A feladat elvégzése igazolására jogosult: Képviselő-testület. 
A feladat elvégzése igazolásának formája: Képviselő-testületi elfogadás (éves beszámoló 



 

vizsgálata részeként).  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület által meghozott  
434/2011. (IX.28.) sz. KT. határozata, valamint a jelen képviselő-testület által meghozott KT. 
határozata alapján, 
3.1./ egyrészről a magasabb vezetői beosztású igazgató kinevezésével és magasabb vezetői 
megbízatásával kapcsolatos, valamint 
3.2./ másrészről a magasabb vezetői beosztású igazgatói munkakör ellátásához kapcsolódó, az 
ún. teljesítmény értékelés alapjául szolgáló iratot 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint munkáltató nevében adja ki, az 
iratokat írja alá, valamint a döntés végrehajtásához szükséges intézkedéseket (az ún. 
teljesítményértékelési feladatellátáshoz kapcsolódó pénzügyi kötelezettségvállalás fedezete 
biztosítására, tervezésére) tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./ pontban rögzített munkáltatói iratok kiadására: 2011. október 
24., ún. teljesítményértékelési feladatrendszer kiadására: 2011. október 24., a 2./ 
pontban foglalt, teljesítményértékelési feladatrendszer végrehajtására: a 2./ pontban 
foglaltak szerint. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z479/2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalához kerülő 
vagyongazdálkodási tevékenység tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z479/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához kerülő vagyongazdálkodási 

tevékenység tárgyában 
(311. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete indítványozza, hogy a 2011. szeptember 14-

ülésen elfogadott hivatali létszámkeretet 2 fő ügykezelői státusszal megemeli.  
 
2./ A Képviselőtestület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott státuszokat felajánlja a 

Közszolgáltató Kft-nél megszűnő feladatkörben foglalkoztatott 2 dolgozónak.  
 
3./ Amennyiben a 2./ pontban felajánlott munkakör nem kerül betöltésre Fót Város 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft =székhely: 2151. 
Fót, Malom u. 1.) vagyongazdálkodásának megszüntetése miatt felmerült többletkiadását, 
- bruttó 7.736 e Ft összeg erejéig – Fót Város Önkormányzata 2011. évi költségvetése 
terhére, egy összegben fedezi és viseli.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z480/2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalához kerülő 
vagyongazdálkodási tevékenység tárgyában. 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 
 

Z480/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalához kerülő vagyongazdálkodási 

tevékenység tárgyában 
(311. sz. anyag)  

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 394/2011. (IX.14.) 
számú határozatát 2011. november hó 01-jei hatállyal módosítja, és az alábbiak szerint 
állapítja meg a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét: 

1.2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2011. november 1.-jei 
hatállyal Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) létszámát - a Polgármesteri Hivatal keretein belül 2 (két) fő ügykezelői 
statust létesítve - 62,5 főben állapítja meg, melyből köztisztviselő 60,5 fő, a Munka 
Törvénykönyve hatálya alá tartozó 2 fő. 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) keretein belül vagyongazdálkodási 
feladatkörben foglalkoztatott, szakképzettséggel nem rendelkező 2 (két) fő munkavállalónak, 
Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 
1.) keretein belül ügykezelői munkakört ajánljon fel, - a Ktv. szerinti illetményszámítás 
alapulvételével. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent–Iványi Géza ügyvezetőt, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
(székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) képviseletében. 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1-3./ pontban 
foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a döntésről 
történő értesítésére: a döntést követő 5 napon belül, az ügykezelői státusz felajánlására: 
a döntést követő 8 napon belül; a felajánlott munkakör elfogadásáról szóló nyilatkozat 
írásbeli megtételére, egyeztetésre: a felajánlást követő 15 napon belül. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 

 
 
 

Z481/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Munkaügyi perben a fellebbezéssel nem érintett fizetési kötelezettség fedezetének 

biztosítására tárgyában  
(299. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt 
Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, mint alperes és Major György korábbi 
köztisztviselő, mint felperes között folyamatban volt munkaügyi peres jogvitájában a bíróság 
2011. július 19-én kézbesített, 11.M.423/2009/17. sorszámú ítéletét, valamint a perköltség 
elleni fellebbezést tudomásul veszi. 
  
2./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban ismertetett munkaügyi jogvitát 
érdemben lezáró részjogerő kézbesítését követően, a megítélt összegeket és annak kamatait 
haladéktalanul átutalással teljesítse alperes bankszámlájára az ítélet rendelkezéseinek 
megfelelően, az alábbiak szerint:  

• 6.852.420.-Ft tőkeösszeget, valamint az ítélet rendelkezésének megfelelően (a tőkéből) 
o 4.383.340.-Ft-nak 2010. május 1. napjától a kifizetés napjáig járó kamatát,  
o 1.400.200.-Ft-nak 2010. február 15. napjától a kifizetés napjáig járó kamatát, 
o 432.990.-Ft után 2010. május 1. napjától a kifizetés napjáig és végül 
o 202.900,.Ft után 2008. április 1. napjától a kifizetés napjáig járó, 

minden naptári félév teljes idejére, az érintett naptári félévet megelőző utolsó napon érvényes 
jegybanki alapkamatnak megfelelő mértékű kamatát.  

 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés végrehajtásának 
fedezete: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelete, - általános tartalék sora. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt döntésben szereplő 
tőkeösszeget és kamatait tervezze be, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21). sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet módosítása 
vonatkozó, soron következő rendeletalkotási javaslat részeként, az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésébe az általános tartalék sor azonos összegű csökkentésével. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban foglalt tőkeösszeg és kamatai kifizetésére 2011. 
november 15-ig; az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z481/2011. 

 
Tárgy: Munkaügyi perben a fellebbezéssel 
nem érintett fizetési kötelezettség 
fedezetének biztosítására tárgyában. 



 

sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására irányuló 
rendeletalkotási javaslat elkészítésére és beterjesztésére: a Képviselő-testület 2012. év 
február havi rendes ülése. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z482/2011. 

 
Tárgy: 1,3 szorzóval megemelt magánerős 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére 
kötelező határozat elleni fellebbezés 
tárgyában 
 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 
 

Z482/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
1,3 szorzóval megemelt magánerős útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelező 

határozat elleni fellebbezés tárgyában 
(29o. sz. anyag) 

 
I. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint másodfokon eljáró hatóság a 2011. 
június 17-én kelt 6512-28/2011 számú határozat elleni fellebbezés ügyében meghozta, az 
alábbi döntését:  
 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ Kövesdi József és Kövesdi Piroska, mindketten 2151 Fót, Juhász Gyula u. 51/A. szám 
alatti lakosok, ügyfelek az 1,3 szorzóval megemelt magánerős útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás fizetésére kötelező 6512-28/2011 sz., 2011. június 17-én kelt határozat ügyében - 
törvényes határidőn belül - benyújtott fellebbezésüket elutasítja, és egyúttal helybenhagyja az 
I. fokon eljáró önkormányzati hatóság döntését.  
 
2./ Kövesdi József és Kövesdi Piroska, mindketten 2151 Fót, Juhász Gyula u. 51/A. szám 
alatti lakosok, ügyfelek a döntés bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – 
a határozat kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz 
(székhely: 1146. Budapest, Thököly út 97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalánál (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kettő példányban 
benyújtandó keresettel kérheti. 
 
A keresetet Fót Város Önkormányzata (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen 
kell előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset 
eredeti példányán illetékbélyegben köteles leróni. Az illeték mértéke: 20.000.-Ft. 
A fellebbezés elektronikus úton kizárt. 
 
 

I N D O K O L Á S  
 
Fót Város Polgármestere, mint I. fokú hatóság hivatalból indult eljárás keretében a 2011. 
június 17-én kelt 6512-28/2011. számú határozatban 1,3 szorzóval megemelt magánerős 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezte Kövesdi József és Kövesdi Piroska, 
mindketten 2151 Fót, Juhász Gyula u. 51/A. szám alatti lakosokat, ügyfeleket, összesen 
130.000,- Ft összegben. 
A határozatot az ügyfelek 2011. augusztus 24-én vették át. 
 



 

 
 
Az ügyfelek a rendelkezésére álló határidőn belül, fellebbezést nyújtottak be 2011. 
szeptember 2-án a Polgármesteri Hivatalhoz. 
Az ügyfelek fellebbezési kérelmükben előadták, hogy a KMOP 2.1./B-08-2008-047 Új 
Magyarország Fejlesztési Projekt részeként, amely az Európai Unió támogatásával, az 
Európai Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg. Nincs megemlítve az 
Önkormányzat által beszedendő kötelezően megfizetendő lakossági hozzájárulás. Előadásuk 
szerint, a Rendelet nem rendelkezik a pályázaton támogatott útépítések esetében kötelezően 
fizetendő lakossági hozzájárulásról. 
Az ügyfelek fellebbezési kérelmükben előadták, nem értenek egyet a Képviselő-testület azon 
döntésével, hogy a szociális helyzetre való hivatkozással kérhető 12 havi részletfizetési 
lehetőség a 130.000,- Ft összegre vonatkozóan kérhető. 
A fellebbező felek álláspontja szerint, ez az útépítés nem lakossági kezdeményezésű 
beruházás volt, ezért nem tartják jogosnak az útépítési hozzájárulás összegének kivetését a 
100.000,- Ft tekintetében sem. 
 
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapítására vonatkozó jogszabályi helyek: 
A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (továbbiakban: 
Közlekedési tv.) 31. § (1) és (2) bekezdése szerint: 
„31. § (1) A közúti használatban érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági 
érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) 
együttműködhetnek. 
Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk 
határozzák meg. 
 
(2) A helyi önkormányzat – ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint 
kétharmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt 
természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által 
vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – a rendeletében meghatározott módon – útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.” 
 
A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási 
rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás 
fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX. 18.) sz. KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
2. § (1)-(2) bekezdése szerint: 
„2. § (1) Önkormányzati támogatással megvalósuló út-, járda- és közműépítés az 
önkormányzat pénzügyi és fejlesztési terveivel összhangban a lakosság kezdeményezése 
alapján szervezhető. 
 
(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út-, járda- és közműépítések 
önkormányzati támogatásának keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves 
költségvetés tartalmazza. A lakossági kezdeményezésű útépítés esetén az egy ingatlanra eső 
önrész 100.000,- Ft. Többlakásos vagy egyéb rendeltetésű épület esetén a 100.000,- Ft 
önrészesedést rendeltetési egységenként (lakásonként, üzletenként) kell megfizetni.” 
 
A Rendelet 10. § (1)-(3) bekezdése szerint: 
„10. § (1) Azok a magán- és jogi személyek, akik az önkormányzati támogatással lakossági 
magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem 



 

járultak hozzá, de a közút használatában /közvetlenül/ érdekeltek, útépítési érdekeltségi 
hozzájárulást kötelesek fizetni. 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően megépülő utak esetében az útépítési  érdekeltségi 
hozzájárulás a társulásban résztvevők által megfizetett 1 ingatlanra eső költség, vagy annak 
jelen rendelet 9. § (5) bekezdése szerint számított többszöröse. 
 
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetésére a Képviselő Testület által 
átruházott hatáskörben a Polgármester határozattal hoz döntést.” 
 
A Rendelet előzőekben hivatkozott 9. § (5) bekezdése szerint:  
„9.  §  (5) Az utólagos rácsatlakozási díj megállapításához alkalmazandó szorzók: 
a) a közmű üzembe helyezését követő 1 éven belüli rácsatlakozás esetén:  1,3 
b) 1-2 év közötti rácsatlakozás esetén:     1,5 
c) 2-3 év közötti rácsatlakozás esetén:     1,7 
d) 3-5 év közötti rácsatlakozás esetén:     2,0 
e) 5 év fölött:         2,5” 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször 
módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 95. §-a szerint: 
„95. § A jogorvoslati eljárásban és a döntés felülvizsgálata során e törvény rendelkezéseit az e 
fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

A Ket. 104. § (1) bekezdése és a Ket. 107. § (1) bekezdése szerint: 

„104. § (1) Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a 103. §-ban foglaltak szerint 
nem módosítják vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 
hatóság dönt. 
105. § … 
106. § … 
107. § (1) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott, továbbá a 
polgármester törvény alapján önálló hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésével 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.” 

A Ket. 109. § (1) bekezdése szerint: 

„109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás  
egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben lejáró bíróságtól a határozat hozó hatóság elleni kereset indításával. A 
keresetindítás határidejét törvény letérően is meghatározhatja.” 
 
A Pro Régió Ügynökség 2009. szeptember 7-i beadási határidővel meghirdette a KMOP–
2009-2.1.1/B „Belterületi utak fejlesztése támogatására” című pályázatot, amelyen sikerrel 
szerepelt az Önkormányzat és így 13 utca aszfaltozását kezdhette meg a 2010. évben. 
 
Az aszfaltozásra kerülő 13 utca 2003. és 2004. évben benyújtott útépítési helyi pályázata 
alapján került kiválasztásra. 
 
A Fót, Juhász Gyula utca lakóközössége 2003. szeptember 30.-án nyújtotta be magánerős 
útépítés önkormányzati támogatásának igényléséhez a pályázatát. 



 

Az ingatlanok tulajdonosai a pályázat benyújtásával egyidőben nyilatkoztak az ingatlanra eső 
költségek vállalásáról.   
 
 
 
 
 
A Pro Régió által koordinált pályázathoz szükséges önrész teljesítésére, 70 millió forint került 
elkülönítésre a költségvetésben az Önkormányzat részéről.  
A Juhász Gyula utca felső szakaszának lakosai a 2010. január 18-án kelt levélben értesítést 
kaptak, hogy az év tavaszán megkezdődik az útépítés, valamint lakossági fórum is 
megtartásra került a lakosok megfelelő tájékoztatása érdekében. Az utcában 2010. május 12-
én indultak meg a munkák. 
A 13 utca végleges műszaki átadására 2010. július 30-án került sor. 
 
Az Önkormányzat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás – 100.000,- Ft – kiegyenlítésére a 
2010. évi szervezés és kivitelezés során egyösszegű fizetési megállapodás megkötését, illetve 
a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezeti 3 fajta futamidejű részletfizetési lehetőséget 
kínált fel a lakosság részére. 
Az ügyfelek az útépítésről szóló tájékoztatót és a fizetésre vonatkozó megállapodás 
nyomtatványát 2010. március 10-én vették át. A megállapodással illetve a hozzájárulás 
megfizetésének nehézségével kapcsolatos megkeresés a fent nevezettek részéről nem érkezett. 
A Dunakeszi Földhivatal által vezetett közhiteles ingatlan-nyilvántartása szerint, Kövesdi 
József és Kövesdi Piroska  2151 Fót, Juhász Gyula u. 51/A. sz. alatt lakó ügyfelek ½ - ½ 
részben tulajdonosai a 3547/2 hrsz lakhelyük szerinti ingatlanak.  
 
A Képviselő-testület, mint II. fokon eljáró önkormányzati hatósági jogkör gyakorló szerv 
álláspontja szerint, az I. fokú önkormányzati hatóság a Rendelet 2. § (1) és (2), 9. § (5), 10. § 
(1) és (2) bekezdése szerint helyesen állapította meg a fizetendő magánerős útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás összegét. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, az ügyfelek tévesen állítják, hogy az I. fokú önkormányzati 
hatóság által megállapított 1,3 szorzóval megemelt magánerős érdekeltségi hozzájárulás 
mértéke és összege megalapozatlan. 
A fentiekre tekintettel, Kövesdi József és Kövesdi Piroska 2151 Fót, Juhász Gyula u. 51/A. 
szám alatti lakosok 1,3 szorzóval megemelt magánerős útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
fizetésére kötelező 6512-28/2011 sz. határozat ügyében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy 
fellebbezésüket elutasítja és helybenhagyja az I. fokú önkormányzati hatóság döntését.  
 
A Képviselő-testület döntését a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
(továbbiakban: Közlekedési tv.) 31. § (2) bekezdése, a Rendelet 2. § (1) és (2), 9. § (5), 10. § 
(1) - (2) bekezdése alapján hozta meg. 
A döntés alaki és tartalmi követelményeit a Ket. 71. § (1) bekezdése, 72. § (2) bekezdése, 
továbbá a Ket. 72. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglalt rendelkezések rögzítik. 
 
A Képviselő-testület illetékessége a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontján, míg hatásköre a 
Rendelet 10. § (3) bekezdése alapulvételével, a Ket. 107. § (1) bekezdésén alapul. 
A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 109. § (2) bekezdése rögzíti.  
A Képviselő-testület a tárgybani határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az 
illetékekről szóló. többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § 
(3) bekezdése alapján állapította meg. 



 

II. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő–testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Kövesdi József és Kövesdi Piroska, mindketten 2151 Fót, Juhász 
Gyula u. 51/A. szám alatti lakosokat, ügyfeleket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Kövesdi József és Kövesdi Piroska 2151 Fót, Juhász Gyula u. 51/A. 
szám alatti lakosoknak, ügyfeleknek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 
napon belül. 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 

A kiadmány hiteléül: 
 
 
 
 
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  
  Fót, 2011. október 28. 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z483/2011. 

 
Tárgy: Majsai László az ESZEPSZ 
igazgatója ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat 
határidejének meghosszabbítása tárgyában. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 
 
 

Z483/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Majsai László az ESZEPSZ igazgatója ellen 

elrendelt fegyelmi vizsgálat határidejének meghosszabbítása tárgyában 
(315. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a fegyelmi eljárás alá vont 
igazgató munkáltatója úgy dönt, hogy a vizsgálóbiztos által lefolytatandó eljárás esetében a 
rendelkezésre álló idő nem elegendő. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, a Kjt. 47.§-ának (3) bekezdése II. fordulata értelmében a 
vizsgálat időtartamát további 15 nappal meghosszabbítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a vizsgálat időtartamának 
meghosszabbításáról a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottat tájékoztassa. 
 
4./  A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a meghosszabbított határidejű 
vizsgálat lezártától számított 8 napon belül küldje meg az ügy összes iratát saját véleményével 
ellátva a Képviselő-testületnek. 
Felelős: vizsgálóbiztos 
Határid ő: azonnal, illetve legkésőbb 2011. november 8. 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z484/2011. 

 
Tárgy: Majsai László az ESZEPSZ 
igazgatója ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat 
határidejének meghosszabbítása tárgyában. 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z484/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Majsai László az ESZEPSZ igazgatója ellen 

elrendelt fegyelmi vizsgálat határidejének meghosszabbítása tárgyában 
(315. sz. anyag)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – dr. Csiki Gábor jegyző törvényességi 
észrevételében foglaltakra figyelemmel, - visszavonja az általa korábbi, Z483/2011. (X.19.) 
KT határozatát, tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület a tárgyalandó fegyelmi eljárás során 
(Grigalek László fegyelmi vizsgálóbiztos Kjt. szerinti összeférhetetlenségére tekintettel, aki a 
napirendi pont tárgyalása során szavazásban nem vehet részt) 11 fő tag helyett, 10 fő taggal 
jár el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 

 
 

 
Z485/ 2011. (X. 19.) KT határozat 

Majsai László az ESZEPSZ igazgatója ellen 
elrendelt fegyelmi vizsgálat határidejének meghosszabbítása tárgyában 

(315. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a fegyelmi eljárás alá vont 
igazgató munkáltatója úgy dönt, hogy a vizsgálóbiztos által lefolytatandó eljárás esetében a 
rendelkezésre álló idő nem elegendő. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, a Kjt. 47.§-ának (3) bekezdése II. fordulata értelmében a 
vizsgálat időtartamát további 15 nappal meghosszabbítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a vizsgálat időtartamának 
meghosszabbításáról a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottat tájékoztassa. 
 
4./  A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a meghosszabbított határidejű 
vizsgálat lezártától számított 8 napon belül küldje meg az ügy összes iratát saját véleményével 
ellátva a Képviselő-testületnek. 
Felelős: vizsgálóbiztos 
Határid ő: legkésőbb 2011. november 8.  
 

 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.    
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z485/2011. 

 
Tárgy: Majsai László az ESZEPSZ 
igazgatója ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat 
határidejének meghosszabbítása tárgyában. 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. október 19-i zárt, rendes üléséről 

 
 
 

Z486/ 2011. (X. 19.) KT határozat 
Majsai László az ESZEPSZ igazgatója ellen 

elrendelt fegyelmi vizsgálat határidejének meghosszabbítása tárgyában 
(315. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Majsai László, az 
Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent 
Benedek u. 15.) igazgatója ellen indított fegyelmi eljárás kapcsán meghozott 435/2011. 
(IX.28.) sz. KT. határozata 1./ pontját, az alábbi gyanúokkal (1.11./ alponttal) egészíti ki: 
 
„1.11./ A Képviselő-testület, mint a fegyelmi eljárás alá vont igazgató munkáltatója, a 
fegyelmi vizsgálat közben felvetődött, újabb kivizsgálandó szempontok alapján, - a 
vizsgálóbiztos javaslatára, - úgy dönt, hogy kibővíti a fegyelmi eljárás alapjául szolgáló 
gyanúokokat, vizsgálati szempontokat az intézmény (ESZEPSZ) költségvetésének 
átvizsgálásával, az intézmény (ESZEPSZ) és a kistérség közötti együttműködésére 
vonatkozóan.” 
 
2./ A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a Fegyelmi Tanács 1./ pont szerinti 
döntéséről a fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazottat tájékoztassa. 
 
3./  A Képviselő-testület felhívja a vizsgálóbiztost, hogy a meghosszabbított határidejű 
vizsgálat lezártától számított 8 napon belül küldje meg az ügy összes iratát saját véleményével 
ellátva a képviselő-testületnek. 
Felelős: vizsgálóbiztos 
Határid ő: azonnal, illetve legkésőbb 2011. november 8. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. október 2o.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z486/2011. 

 
Tárgy: Majsai László az ESZEPSZ 
igazgatója ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat 
határidejének meghosszabbítása tárgyában. 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 

487/2011. (XI. 02.) KT határozat 
a Fóti Egészségház Kft.-vel és a Szirt-Invest Kft.-vel megkötött együttműködési és használati 

jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában 
(280. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
(székhely: 2151. Fót, Vörösmarty tér 1.),  a Fóti Egészségház Kft. (székhely: 1163 Budapest, 
Ballada u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-8999003) és a Szirt-Invest Kft. (székhely: 1163 
Budapest, Ballada u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-8999003) között megkötött együttműködési 
és használati jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában 
meghozott 442/2011. (IX.29.) sz. KT. határozatát, – amelynek végrehajtása felfüggesztésre 
került 2011. október 3-án –,  újratárgyalás után, módosítás nélkül fenntartja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   487  /2011. 

 
Tárgy: a Fóti Egészségház Kft.-vel és a 
Szirt-Invest Kft.-vel megkötött 
együttműködési és használati jogot biztosító 
szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetése tárgyában. 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

488/2011. (XI. 02.) KT határozat 
Balogh Judith Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. 

(227. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Balogh Judith Mária 2151 
Fót, Széchenyi u. 24. szám alatti lakos ingatlanvásárlási kérelme tárgyában meghozott 
449/2011. (IX.29.) sz. KT. határozatát, – amelynek végrehajtása felfüggesztésre került 2011. 
október 3-án –, újratárgyalás után, módosítás nélkül fenntartja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   488 /2011. 

 
Tárgy: Balogh Judith Mária 
ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. 

 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   489 /2011. 

 
Tárgy: Balogh Judith Mária 
ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
489/2011. (XI.02.) KT. határozat 

Balogh Judith Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában 
(227. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy a Fót város ingatlan-nyilvántartásban 098/11 hrsz. alatt 
felvett „kivett út” megjelölésű földrészlet geodéziai kitűzését, és rendeltetésszerű 
használhatóvá tételét, - a Fót város ingatlan-nyilvántartásban 1195 hrsz. alatt felvett „kivett 
út” megjelölésű, a természetben, Bartók Béla utcaként nevezett földrészlettől kezdődően, a 
449/2011. (IX.29.) sz. KT. határozatában megjelölt, valamint a 489/2011. (XI.02.) sz. KT. 
határozatában megjelölt ingatlan teljes hosszában végeztesse el. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri, valamint felhatalmazza a polgármester útján a Polgármesteri 
Hivatal jegyzőjét, hogy Fót Város Önkormányzata nevében - a Polgármesteri Hivatal 2011. 
évi dologi igazgatási kerete terhére, - a szükséges intézkedéseket (megrendelés, kitűzés, 
szabálytalan állapot megszüntetésére irányuló polgári jogi cselekmények eszközlése) tegye 
meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ún. geodéziai, telekkitűzési feladatok megrendelésére: a döntést 
követő 15 napon belül, az ún. geodéziai, telekhatár kitűzési feladatok végrehajtására: a 
döntést követő 45 napon belül, a geodéziai, telekhatár kitűzési feladatok elvégzését 
követően, az ingatlan tulajdonosát érintő polgári cselekmények (írásbeli megkeresés, 
felszólítás) eszközlésére, szükség szerint a birtokvédelmi eljárás megindítására: a 
döntést követő 90 napon belül. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv. 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   490  /2011. 

 
Tárgy: MÁV-START Zrt. motorvonatok 
beszerzése támogatása tárgyában. 

 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 

490/2011. (XI. 02.) KT határozat 
MÁV-START Zrt. motorvonatok beszerzése támogatása tárgyában 

(332. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a MÁV-
START Zrt. részéről, a közösségi kezdeményezés keretében a „MÁV-START Zrt. Budapest 
elővárosi vasúti közlekedés fejlesztés keretében beszerzendő motorvonatok” tárgyában 
írásban benyújtott kezdeményezését.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntésről 
írásban tájékoztassa a MÁV-START Zrt.-t. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, illetve a 2. pontban foglaltak szerint, a képviselő-testületi döntésről a 
MÁV-START Zrt. értesítésére: a döntéshozatalt követő 15 napon belül.  
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i nyílt, rendkívüli üléséről 

 
 

491/2011. (XI.02.) KT. határozat 
Önkormányzati tanácsadói státusz létrehozásának tárgyában 

(336. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítését úgy változtatja meg, hogy a Polgármesteri 
Kabinet keretén belül jelenleg meglévő vezetői asszisztensi státuszt megszünteti, és egyúttal 
új státuszként - titkársági asszisztensi elnevezéssel - a Jegyzői Kabinet szervezeti egységében 
alakítja ki. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés alapján, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2011. (IX.16.) sz. KT. rendelet módosítását terjessze be a Képviselő-testület és szervei 
2012. év február havi rendes ülésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtásra: a Képviselő-testület és 
szervei 2011. év december havi rendes ülése. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   491 /2011. 

 
Tárgy: Önkormányzati tanácsadói státusz 

létrehozásának tárgyában. 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:  Z492 /2011. 

 
Tárgy: A Pest Megyei Közgyűlés által 
kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 
Sportolója Díjra” tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 

Z492/2011. (XI.02.) KT. határozat 
A Pest Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 

Sportolója Díjra” tárgyában 
(326. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése  
által, - a 4/1993. (IV.2.) PM. sz. határozata alapján, - a férfi felnőtt korosztály versenyzői, 1. 
kategóriában, Csortos Imre, 2151. Fót, Attila u. 23. szám alatti lakost, kitüntetésre javasolja. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát (javaslatait) 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó határozatban 
meghatározott adatlap kiállításával - Pest Megye Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. november 9. a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. november 15. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z493 /2011. 

 
Tárgy: A Pest Megyei Közgyűlés által 
kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 
Sportolója Díjra” tárgyában. 
 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 

Z493/2011. (XI.02.) KT. határozat 
A Pest Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 

Sportolója Díjra” tárgyában 
(326. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése  
által, - a 4/1993. (IV.2.) PM. sz. határozata alapján, - a női felnőtt korosztály versenyzői 2. 
kategóriában, Szász Emese, 2151. Fót, Árvácska u. 96. szám alatti lakost, kitüntetésre 
javasolja.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát (javaslatait) 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó határozatban 
meghatározott adatlap kiállításával - Pest Megye Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. november 9. a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. november 15. 

 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z494 /2011. 

 
Tárgy: A Pest Megyei Közgyűlés által 
kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 
Sportolója Díjra” tárgyában. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 
 

Z494/2011. (XI.02.) KT. határozat 
A Pest Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 

Sportolója Díjra” tárgyában 
(326. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése  
által, - a 4/1993. (IV.2.) PM. sz. határozata alapján, - az év edzője 7. kategóriában Kalmár 
Eleonóra 2151. Fót, Szent Benedek park 65. szám alatti lakost, és Csapa Árpád, 1045. 
Budapest, Zichy Mihály u. 3. VIII. 48. szám alatti lakost, a Kreadance Tánciskola vezetőit, 
kitüntetésre javasolja.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát (javaslatait) 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó határozatban 
meghatározott adatlap kiállításával - Pest Megye Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. november 9. a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. november 15. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z495 /2011. 

 
Tárgy: A Pest Megyei Közgyűlés által 
kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 
Sportolója Díjra” tárgyában. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 2-i zárt, rendkívüli üléséről 

 
 

Z495/2011. (XI.02.) KT. határozat 
A Pest Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 

Sportolója Díjra” tárgyában 
(326. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Pest Megye Közgyűlése  
által, - a 4/1993. (IV.2.) PM. sz. határozata alapján, - a megye legeredményesebb szabadidő 
sportszervezete 10. kategóriában, a Kreadance Tánciskola 2151. Fót, Szent Benedek park 
65. székhelyű szervezetet, kitüntetésre javasolja.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, a Képviselő-testület indokolással ellátott (kialakított) személyi javaslatát (javaslatait) 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nevében - a vonatkozó határozatban 
meghatározott adatlap kiállításával - Pest Megye Közgyűlése részére terjessze fel. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./- 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a felterjesztésre: 2011. november 9. a képviselő-testületi 
határozat megküldésére: 2011. november 15. 
 
 

Pozderka Gábor s.k. 
alpolgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 7.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   496 /2011. 

 
Tárgy: Szociális Szolgáltatástervezési 
Koncepció elfogadása tárgyában. 
 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

496/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció elfogadása tárgyában 

(262. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának 2011. december 01. napjától - 2013. december 31. napjáig terjedő 
időtartamra vonatkozó Szociális Szolgáltatás-tervezési Koncepcióját - a szociális igazgatásról 
és szociális ellátásokról szóló, többször módosított 1993. évi III. törvény 92. § (3) bekezdése 
alapján - elfogadja és jóváhagyja. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, valamint a Polgármesteri Hivatal 
vezetőjét, hogy Fót Város Önkormányzatának Szociális Szolgáltatás-tervezési 
Koncepciójának elfogadott, jóváhagyott változatát adják ki és írják alá. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának Szociális 
Szolgáltatás-tervezési Koncepciójának elfogadott, jóváhagyott változatát 
a) Fót Város Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat vezetőjénél és 
szakmai vezetőjénél (olvasás, betekintés formájában), 
b) a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Osztály vezetőjénél (olvasás, betekintés 
formájában). 
c) Fót Város Önkormányzata által működtetett és üzemeltetett honlapon (www.fot.hu) történő 
teljeskörű közzététellel, 
tegye a helyben szokásos módon közzé. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ és 3./ pontban rögzített feladat végrehajtására: 2011. november 
30. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
497/2011. (XI.16.) KT. határozat 

foglalkozás-egészségügyi pályázat kiírása és közzététele tárgyában 
(269. sz. anyag)  

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló, valamennyi 
helyi önkormányzati költségvetési szerve által alkalmazott, rendszeresen foglalkoztatott 
munkavállalók (köztisztviselők, közalkalmazottak) foglalkozás-egészségügyi vizsgálatai 
tárgyában dr. Vozák Mária Egészségügyi Szolgáltató Bt.-vel 2006. június 22. napján kötött 
megbízási típusú szerződést módosítja. 
1.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a közfoglalkoztatottak foglalkozás egészségügyi ellátására vonatkozó háromoldalú 
megállapodást megkösse. 

2./ A Képviselő-testület a foglalkozás-egészségügyi tevékenység ellátására 2012. január 1. 
napjától bruttó 8.000.- Ft/ fő összegű térítési díjat állapít meg. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
foglalkozás-egészségügyi tevékenységre vonatkozó pénzügyi fedezetet Fót Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe építtesse be. 

4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1./ és 2./ pontban meghatározott 
megbízási szerződés módosításának aláírására. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1.1./ alpontban rögzített megbízási típusú szerződés módosítására: 
2011. november 30.; az 1.2./ alpontban foglaltak szerint, a közfoglalkoztatottak 
foglalkozás egészségügyi ellátása tárgyában, a háromoldalú megállapodás aláírására: 
2011. december 31.; a pénzügyi kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó fedezetnek az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe történő 
beépítésére, a fedezet biztosítására: a Képviselő-testület és szervei 2012. év január havi 
rendes ülése. 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   497 /2011. 

 
Tárgy: foglalkozás-egészségügyi pályázat 
kiírása és közzététele tárgyában. 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

498/2011. (XI.16.) KT. határozat 
az Önkormányzat közigazgatási területén lévő országos közutak részleges tulajdonba 

vételének kezdeményezése tárgyában 
(331. sz. anyag)  

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Fót, 
Károlyi István út, a Vörösmarty út; a Kossuth Lajos utca, a Győrffy István utca; a Dózsa 
György út, a Szabó Dezső út; a Móricz Zsigmond utca, a Németh Kálmán út műszaki 
határvonalán túli területeit - ingyenes jelleggel, ellenérték nyújtása nélkül, - tulajdonba 
kívánja venni. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megfogalmazott 
cél érdekében vegye fel a Magyar Állam nevében eljáró szervvel, és a szükséges 
tárgyalásokat folytassa le 
 
2.1./ a Fót, Károlyi István út, 
2.2./ a Fót, Vörösmarty út; 
2.3./ a Fót, Kossuth Lajos utca; 
2.4./ a Fót, Győrffy István utca; 
2.5./ a Fót, Dózsa György út; 
2.6./ a Fót, Szabó Dezső út; 
2.7./ a Fót, Móricz Zsigmond utca; 
2.8./ a Fót, Németh Kálmán út 
 
műszaki határvonalán túli terület (ingyenes jelleggel, ellenérték nélküli) tulajdonba vételére 
vonatkozólag, az illetékes szervekkel és hatóságokkal. 
 
 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.1./ alpontban rögzített tárgyalások 
eredményétől függően, a tárgybani előterjesztést – Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete részére terjessze be, - végleges döntéshozatal és szerződés-kötés végett. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   498 /2011. 

 
Tárgy: az Önkormányzat közigazgatási 
területén lévő országos közutak részleges 
tulajdonba vételének kezdeményezése 
tárgyában. 



 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a jegyzőt, hogy az 1./ és 2./ pontban 
foglalt döntés végrehajtására, a 2.1./alpontban rögzített egyeztető tárgyalások eredménye 
ismeretében, a szükséges vázlattervek elkészíttetésére, továbbá a további szükséges 
jognyilatkozatok megtételére - a Képviselő-testület és szervei 2012. év február havi rendes 
ülése keretei belül - tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ rögzített feladat végrehajtására, a szükséges egyeztető tárgyalás 
lefolytatására: 2012. január 31., a 3./ pontban rögzített kiegészítő feladatok ellátására: 
külön képviselő-testületi előterjesztésben foglaltak szerint. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   499 /2011. 

 
Tárgy: Laptop beszerzés Fót Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 
tagjai, illetve Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének állandó bizottságai 
külső jogállású tagjai részére. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

499/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Laptop beszerzés Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének tagjai, illetve 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének állandó bizottságai 
külső jogállású tagjai részére tárgyában  

(308. sz. anyag)  
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. július hó 1. 
napjától a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat, annak valamennyi szervei közötti irat 
(dokumentum)anyag forgalmat – a döntés-előkészítés tárgyát szolgáló képviselő-testületi 
előterjesztések, valamint egyéb tájékoztató anyagok tekintetében – elektronikus alapon 
bonyolítja le. 
 
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1./ alpontban rögzített döntésnek 
megfelelően, terjessze be a Képviselő-testület 2011. év december havi rendes ülésére a 
Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló …/2011. (…)  sz. KT. 
rendelet-tervezetét. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott cél elérése érdekében folytasson le - Fót Város Önkormányzata érvényes és 
hatályos Versenyszabályzata alapján - vállalkozói ajánlatkérői eljárást 20 db mobil 
számítógép (laptop, tablet pc) és hozzá kapcsolódó – szükség szerinti – router beszerzésére. 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot adó 
ajánlattevőt válassza ki. 
 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pont alapján lefolytatott eljárás 
nyertesével, a szállítással vegyes adásvételi szerződést kösse meg. 
 
3.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az eszközök 
beüzemeléséről, a szoftverek feltelepítéséről, és – szükség szerint – a mobil internet előfizetés 
biztosításáról oly módon, hogy a tárgybani feltételrendszer Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testület tagjai részére valamint a bizottsági tagok részére 2012. január 31. napjáig 
biztosításra kerüljön. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az elektronikus 
kapcsolattartáshoz szükséges mobil internet (WIFI) Polgármesteri Hivatalon, valamint a 
Művelődési Ház nagytermén belüli kialakításáról 2012. január 31. napjáig gondoskodjon. 
 



 

5./ A Képviselő-testület az 2./ pontban meghatározott eszközbeszerzés érdekében bruttó 
3.120.000.-Ft keretösszeget biztosít, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21). sz. KT. rendelettel, valamint a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 
6/2011. (III.07.) sz. KT. rendeletében szereplő „4/a. számú mellékletben szereplő – az évközi 
többlet adóbevételből képzett – általános tartalék” sor terhére. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5.-/ pontban foglalt döntés 
végrehajtására, továbbá az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21). sz. KT. rendelettel, valamint a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított  
6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelete módosítására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./ pontban foglalt cél megvalósítására: 2012. június 30.; a tárgyi 
feltételrendszer biztosítására: 2012. január 31., 2./ pontban meghatározott vállalkozói 
ajánlatkérői eljárás lefolytatására: 2012. január 10. a 3./ pontban foglalt, a szállítással 
vegyes adásvételi szerződés megkötésére: 2012. január 15., a 20 db mobil számítógép 
(laptop), router, mobil internet előfizetés (csomag) beszerzésére, leszállításra, 
beüzemelésére és átadására: 2012. január 31., a 4./ pontban foglalt feladat 
végrehajtására: 2012. január 31., az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 
20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel, valamint a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel 
módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelete módosítására: a Képviselő-testület 2012. év 
február havi rendes ülése. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   500 /2011. 

 
Tárgy: a Fót Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő erdőterületek 
szakirányítási munkáinak ellátása tárgyában. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

500/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdőterületek szakirányítási munkáinak 

ellátása tárgyában 
(328. sz. anyag)  

 
1. / Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő, a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 2027/2 hrsz. alatt felvett terület 
véderdő részének átminősítését, és a tényleges művelési ágba történő besorolását 
kezdeményezi.  
 
2. / A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
foglaltaknak megfelelően, a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 2027/2 hrsz. alatt felvett  
ingatlan tényleges művelési ágba történő besorolással/átsorolással kapcsolatos intézkedéseket 
- a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerv előtt, - tegye meg.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a döntést követő 60 
napon belül. 
 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

501/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdőterületek szakirányítási munkáinak 

ellátása tárgyában 
(328. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1995. évben elkészült 
Rákospalota-Fót kerékpárút tervben szereplő, Fót 1559/18 hrsz-ú, legelő művelési ágú terület 
más célú hasznosításához hozzájárul. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján kezdeményezze a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnél az 1./ pontban meghatározott földrészlet (út) művelési ágban történő 
hasznosítását. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a területileg illetékes, hatáskörrel rendelkező ingatlan-nyilvántartást 
vezető szervnél a Fót 1559/18 hrsz-ú, legelő művelési ágú terület más célú hasznosítása 
ügyében történő megkeresés eszközlésére: a döntést követő 15 napon belül. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   501 /2011. 

 
Tárgy: a Fót Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő erdőterületek 
szakirányítási munkáinak ellátása tárgyában. 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   502 /2011. 

 
Tárgy: a Fót Város Önkormányzata 
tulajdonában lévő erdőterületek 
szakirányítási munkáinak ellátása tárgyában. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

502/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő erdőterületek szakirányítási munkáinak 

ellátása tárgyában 
(328. sz. anyag)  

 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az erdőről, az erdő 
védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény 
97. §-a alapján elfogadja a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészete (2100 Gödöllő, 
Csemetekert 13., Cg.: 13-10-062886, adószám: 10901816-2-13) által 2011. év szeptember hó 
29. napján kelt, a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő 225 hrsz., 5587 hrsz., 5588 
hrsz., 6481/2 hrsz., 6990 hrsz., 7494 hrsz., 290/4 hrsz., 1559/20 hrsz. és 2027/2 hrsz. 
erdőterületek tekintetében, az ún. alap és egyéb szakirányítási feladatok ellátása tárgyában tett 
árajánlatát, és a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészetével (2100 Gödöllő, Csemetekert 13., 
Cg.: 13-10-062886, adószám: 10901816-2-13), mint megbízottal az ún. alap és egyéb 
szakirányítási feladatok ellátására vonatkozólag 2012. január hó 01-jétől számított három év 
határozott időtartamra megbízási szerződést köt. 
 
1.2./ A Képviselő-testület kiköti, hogy a megbízott gazdálkodó szervezet (mint erdészeti 
szakszemélyzet) feladatát képezi különösen (az erdőről, az erdő védelméről és az 
erdőgazdálkodásról szóló, többször módosított 2009. évi XXXVII. törvény 98. §-ában, 99. §-
ában, 100. §-ában és 101. §-ában  meghatározott feladatokon túlmenően):  
1.2.1./ A Megbízott köteles egyezetni a Megbízóval az erdőtervben foglalt, tárgyévre eső 
feladatok jellegéről, a beavatkozás irányáról, műszaki és környezeti szempontú tartalmáról, 
végrehajtásának ütemezéséről. 
 
A Megbízott feladatát képezi továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló erdőállomány 
kezelésével, használatával és hasznosításával összefüggő valamennyi tervezési, költségbecslés 
készítési, költségvetés készítési, valamint az erdészeti feladatok ellátásának hatósági 
ellenőrzésére jogosult államigazgatási szervekkel történő kapcsolattartási, adminisztrációs 
feladatok teljeskörű ellátása. 
 
1.2.2./ A Megbízott köteles javaslatot tenni a tárgyévi (tárgyidőszaki) erdőgazdálkodási 
ütemtervnek megfelelően, valamennyi erdőterület hasznosíthatóságát illetően. 
 
1.2.3./ A Megbízott köteles továbbá erdőrészletenként és összesítve, a tárgyévi 
(tárgyidőszaki) erdőgazdálkodási ütemtervben rögzített erdőállomány tárgyévre eső 
beavatkozását, a Megbízóval történő előzetes egyeztetést követően, a Megbízó költségére 
elvégeztetni. 
 



 

 
 
1.2.4./ Amennyiben a tárgyévi (tárgyidőszaki) erdőgazdálkodási ütemterv valamely 
erdőállományra vonatkozólag műszaki beavatkozást, ritkítást, vagy véghasználatként 
fakitermelést ír elő, - köteles indikatív ajánlatok benyújtásáról, és alátámasztásáról 
határidőben gondoskodni. 
 
1.2.5./ A Megbízott – megbízása teljesítése részeként, - köteles részt venni a Képviselő-
testület és bizottságai ülésén, amennyiben az Önkormányzat tulajdonát képező erdőállomány 
(kezelése, használata és hasznosítása) tekintetében, továbbá az Önkormányzat Képviselő-
testülete által elfogadott/jóváhagyott településrendezési terv felülvizsgálatához, 
módosításához kapcsolódó erdőtelepítési javaslat (csere) célzó előterjesztés kerül napirendre. 
 
1.2.6./ A Megbízott feladatát képezi továbbá az Önkormányzat tulajdonában álló 
erdőállomány kezelésével, használatával és hasznosításával összefüggő, valamennyi 
alvállalkozó, teljesítési segéd megbízására kiterjedő műszaki ellenőrzési feladatok ellátása, a 
feladat mennyiségi és minőségi szempontú leigazolása. 
 
1.2.7./ A Megbízott köteles részt venni az állami erdészeti feladatokat ellátó államigazgatási 
szerv valamennyi éves erdészeti bejárásain, és képviselni az Önkormányzatot, mint 
tulajdonost. 
 
1.2.8./ A Megbízott köteles minden év február 28. napjáig 
1.2.8.1./ összeállítani az előző évi feladatellátásra (annak teljesülésére) vonatkozó szakmai és 
pénzügyi beszámoló anyagát, 
1.2.8.2./ elkészíteni – a tárgyévi (tárgyidőszaki) erdőgazdálkodási ütemterv alapján, - az 
erdészeti feladatokra vonatkozó tárgyévi költségvetést az erdőtervben előírt feladatok 
maradéktalan végrehajtása érdekében. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő, a Fót 
Város ingatlan-nyilvántartásban 225 hrsz., 5587 hrsz., 5588 hrsz., 6481/2 hrsz., 6990 hrsz., 
7494 hrsz., 1559/20 hrsz. és 2027/2 hrsz. alatt felvett erdőterületek tekintetében, az 
Önkormányzat erdőgazdálkodóként történő bejegyzéséhez hozzájárul. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata, mint 
megbízó nevében a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészetével (2100 Gödöllő, Csemetekert 
13., Cg.: 13-10-062886, adószám: 10901816-2-13), mint megbízottal az ún. alap és egyéb 
szakirányítási feladatok ellátására 2012. január hó 01.-2014. december 31. közötti időtartamra 
vonatkozó megbízási szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1./ és 3./ pontban foglalt döntés 
alapján, az erdészeti szakirányítással összefüggő, továbbá az erdőállománnyal összefüggésben 
2012. évben várható előzetes költségeket, - Fót Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének, Erdőgazdálkodás sorára tervezze be. 
 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 

Határid ő: azonnal, a Pilisi Parkerdő Zrt. Gödöllői Erdészetének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, az Önkormányzat tulajdonában lévő 



 

erdőterületek tekintetében, a megbízottal a megbízási szerződés megkötésére: a döntést 
követő 20 napon belül, a 2012. évi erdészeti feladatok ellátásával összefüggésben, a 2012. 
évre várható előzetes költségvetés összeállítására: a döntést követő 35 napon belül, a 
költségek tervezésére: a Képviselő-testület 2012. év február havi rendes ülése. 

 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   503 /2011. 

 
Tárgy: Fót Város „Tisztítószer beszerzése” 
tárgyában a FLOR Kft-vel kötött szállítási 
szerződés kapcsán.  
 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

503/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Fót Város „Tisztítószer beszerzése” tárgyában a FLOR Kft-vel kötött szállítási szerződés 

kapcsán 
(335. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint megrendelőnek a FLOR 
Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ezred u. 2.), mint szállítóval 2011. május 06. napján 
megkötött szállítási szerződését, - a szerződésszegés tényére tekintettel, rendkívüli jelleggel, a 
szolgáltatás folyamatos igénybevételének jellegére tekintettel, 2011. december 31-ei hatállyal 
- felmondja. 
 
Indokolás: 
- A Képviselő-testület, mint megrendelő rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzata - az 
Önkormányzat Versenyszabályzata szerint - vállalkozói ajánlatkérői eljárást folytatott le Fót 
Város Önkormányzata és a fenntartásában/működtetésében álló helyi önkormányzati 
költségvetési szervek részére, tisztítószer beszerzése tárgyában - 2011. május 6. napja és 
2012. március 31. napja közötti határozott időtartamra szólóan. 
- Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalkozói ajánlatkérői eljárás 
eredményességéről a 211/2011. (IV.27.) sz. KT határozatával döntött. Nyertes ajánlattevőnek 
a FLOR Kft-t (székhely: 1144 Budapest, Ezred u. 2.) nevezte meg. 
- Fót Város Önkormányzata (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.), mint megrendelő, a 
FLOR Kft. (székhely: 1144 Budapest, Ezred u. 2.), mint szállító között 2011. május 06. 
napján a szállítási szerződést létrejött. 
- 2011. május hónapja (a szerződés megkötése) óta, az Önkormányzati fenntartású 
intézmények vezetőitől számtalan panaszbejelentés érkezett, amely szerint a Szállító nem a 
szerződő felek által megkötött szerződésben foglalt feltételekkel, és nem a megrendelt 
termékekkel egyenértékű, illetve lejárt szavatosságú termékeket szállít, és ad át. 
- A Képviselő-testület rögzíti, hogy a rendelkezésére álló panaszbejelentések alapján 
megállapítást nyert: a Szállító a számlázás során, a felek által megkötött szerződésben foglalt, 
rögzített árakhoz képest magasabb áron számláz a Megrendelő felé (a Megrendelő 
fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek egyedi 
megrendelései alapján). 
 
- A Fáy András Általános Iskola gazdasági vezetője, az általa 2011. szeptember 14-én jegyzett 
panaszlevelében előadta, hogy a tárgybani megrendelésben rögzített termékek 2011. május 
24-én leadott megrendelését követően, 2011. május 30-án került sor a megrendelt termékek 
részleges leszállítására. A megrendelt termékek teljes körű leszállítására, valamint 



 

(megrendelő és a Szállító képviselője közötti) átadás-átvételére a 2011. június 07. napján 
került sor. 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a felek által megkötött szállítási szerződés 7. pontja 
értelmében a megrendelés napjától számított 2 munkanapon belül meg kell történnie a 
szállításnak, amellyel összefüggő szerződéses rendelkezést a Szállító - neki felróható módon, 
- megszegte. 
 
- Az Apponyi Franciska Óvoda 2011. június 15-ei szállítása esetében: 
Cillit kisgéptisztító 450 ml vízkőoldó (CS013134022 cikkszám) a szállítási szerződésben 
rögzített 420.- Ft nettó egységár helyett 629.- Ft nettó értéken került a Megrendelő 
Önkormányzat részére kiszámlázásra. 
A ZEWA Plus WC papír 10 tekercs/cs (CS014734022 cikkszám) a szállítási szerződésben 
rögzített 777.- Ft nettó egységár helyett 795.- Ft nettó értéken került a Megrendelő 
Önkormányzat részére számlázásra. 
A szállítási szerződés 10. pontja értelmében a Szállító az ajánlata részeként benyújtott 
árkatalógusban szereplő árakon szállít. A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint a 
felhívott, lényeges szerződéses rendelkezést a Szállító - neki felróható módon, - megszegte, 
ezzel kárt okozva a Megrendelőnek. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, 
Fót Város Önkormányzatának a FLOR Kft.-vel fennálló szállítási szerződése rendkívüli 
felmondás útján történő megszüntetésével összefüggésben 2012. január 31. napjáig, a 
szállítási szerződésből folyó, a szállítási szerződés megszüntetésével összefüggő minőségi és 
mennyiségi elszámolással, a 2011. december 31-e napjáig leszállított és átvett, a Megrendelő 
képviselője által leigazolt termékek pénzügyi ellenértékének kiegyenlítésével összefüggő 
intézkedést tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban megfogalmazott 
jognyilatkozatot a FLOR Kft. ügyvezetője részére küldje meg, egyúttal a 2./ pontban foglalt 
feladat végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./ pontban rögzített jognyilatkozat megküldése: a döntést követő 
15 napon belül, a 2./ pontban rögzített pénzügyi, műszaki (minőségi, termék, fajta, és 
mennyiségi) szempontú elszámolás megtételére: 2012. január 31. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

504/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Fót Város „Tisztítószer beszerzése” tárgyában a FLOR Kft-vel kötött szállítási szerződés 

kapcsán 
(335. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az általa meghozott 503/2011. (XI.16.) 
sz. KT. határozatában foglaltakra figyelemmel - úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata és 
költségvetési szervei, továbbá gazdálkodó szervezeti részére, a 2012. január 01. és 2013. 
december 31. közötti időszakban szükséges tisztítószer beszerzése tárgyában, nyílt, egyszerű 
közbeszerzési eljárást ír ki. 
 
A beszerzéssel érintett intézmények: 
1.1./ Apponyi Franciska Óvoda   (székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.) 
1.2./ Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.) 
1.3./ Fáy András Általános Iskola  (székhely: 2151 Fót, Vásár tér 1.) 
1.4./ Garay János Általános Iskola  (székhely: 2151 Fót, Arany János u. 20-26.) 
1.5./ Németh Kálmán Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Március 15. 40.) 
1.6./ Fóti Népművészeti Szakközép és Gimnázium 

(székhely: 2153 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
1.7./ ESZEPSZ    (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
1.8./ Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
       (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
1.9./ Önkormányzati Zeneiskola   (székhely: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.) 
1.10./ Fóti Közszolgáltató Kft. 
(beleértve a központi konyha)   (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) 
1.11./ Polgármesteri Hivatal   (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 

 
2.1./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárást kíván 
lefolytatni Fót Város Önkormányzata és a fenntartásában lévő helyi önkormányzati 
költségvetési szervek, továbbá gazdálkodó szervezete részére, a 2012. január 01. és 2013. 
december 31-e közötti időszakban szükséges tisztítószer beszerzése tárgyában azzal a 
feltétellel, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevője, - a kötelem időtartama alatt - az 
Önkormányzat felé áremelést nem érvényesíthet. 
 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy a 2.1./ alpontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást - az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseire 
figyelemmel, - folytassa le. 
 
2.3./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló 
Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Gráf Mihály és Koncz János képviselőket, dr. 
Barkóczi Péter, Dóráné dr. Kuzmann Katinka és Fegyveres Péter köztisztviselőket. 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   504 /2011. 

 
Tárgy: Fót Város „Tisztítószer beszerzése” 
tárgyában a FLOR Kft-vel kötött szállítási 
szerződés kapcsán. 



 

 
2.4./ A Képviselő-testület az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzata 24. § (2) bekezdése 
alapján az eljárás nyertesének megnevezéséről, illetve az eljárás eredménytelenségének 
megállapításáról szóló döntés jogát, - a 2.1./ alpontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
során, - a polgármesterre delegálja. 
 
2.5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2.4./ alpontban 
meghatározott eredményhirdetést követően, Fót Város Önkormányzata nevében az eljárás 
nyertesével a szállítási szerződést kösse meg. 
 
3./ A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a központosított beszerzés 
költségeinek fedezetét - a KT dologi sor részeként illesztetten, - terveztesse be Fót Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletébe. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a közbeszerzés eljárás kiírására: 2011. november 20., a közbeszerzési 
eljárás lefolytatására, a nyertes ajánlattevő kiválasztására, a nyertes ajánlattevővel a 
szállítási szerződés megkötésére: a Kbt., valamint Önkormányzat Közbeszerzési 
Szabályzata rendelkezései alapulvételével. 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

505/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Fót Város Településszerkezeti terve, Szabályozási terve, Helyi Építési Szabályzata, továbbá 

Településfejlesztési koncepciója időszakos felülvizsgálatának tárgyában 
(337. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 10. § (2) bekezdésében 
rögzített ún. generál felülvizsgálati szabályra tekintettel, - úgy dönt, hogy 
1.1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 474/2008. (XII.10.) sz. 
KT határozatával jóváhagyott Fót Város Városfejlesztési koncepciója, 
1.2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által meghozott 262/2000. (IX.27.) sz. KT 
határozatával jóváhagyott, többször módosított Fót Város Településszerkezeti Terve,  
1.3./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének Fót Város Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló, többször módosított 13/2001. (VII.13.) sz. KT. rendelete valamint 
a településrendezési tervi eszközök valamennyi melléklete, függelékei  
átfogó felülvizsgálatát, és egységes szerkezetbe foglalását rendeli el. 
 
2.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott tervezési feladatok előkészítése céljából - Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalához 2001. és 2011. év között beérkezett, Fót Város Településrendezési 
eszközeivel (felülvizsgálatával, módosításával, kiegészítésével) kapcsolatos észrevételeket és 
panaszbeadványokat gyűjtesse össze (magán, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező személyegyesülések indítványai). 
 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának tárgykör szerinti illetékes szervezetei egységei 
készítsenek átfogó összefoglaló javaslatot, a 2.1./ alpont alá nem tartozó témakörökben - Fót 
Város településrendezési, fejlesztési eszközeivel kapcsolatban (építéshatósági, 
városüzemeltetési tárgyú, szempontú indítványok). 
 
2.3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a főépítészt, hogy készítsen átfogó 
összefoglaló javaslatot, a 2.1./ és 2.2./ alpont alá nem tartozó témakörökben - Fót Város 
településrendezési, fejlesztési eszközeivel kapcsolatban (városfejlesztési tárgyú, szempontú 
indítványok). 
 
2.4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.1./-2.3./ alpont alatt rögzített 
irányelveknek megfelelően, az egyes területekről érkező indítványokat foglalja össze és a 
megrendelői tervezési program alapjául szolgáló összefoglaló anyagot terjessze be a 
Képviselő-testület 2012. január havi rendes ülésére, - a tervezési program jóváhagyása 
céljából.  
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   505 /2011. 

 
Tárgy: Fót Város Településszerkezeti terve, 
Szabályozási terve, Helyi Építési 
Szabályzata, továbbá Településfejlesztési 
koncepciója időszakos felülvizsgálatának 
tárgyában. 



 

3.1./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárást kíván 
lefolytatni az 1./ pontban meghatározott, a 2./ pontban részletezett feladatok, - Fót Város 
településrendezési, fejlesztési eszközeinek generál felülvizsgálata tárgyában, figyelemmel a 
kiírás időpontjában érvényes és hatályos, közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. 
évi CXXIX. törvényben rögzített ún. értékhatár szabályrendszerre.  
 
3.2./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy a 3.1./ alpontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást - az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára tekintettel, - folytassa 
le. 
 
3.3./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló 
Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Grigalek László és Lévai Sándorné 
képviselőket, dr. Barkóczi Péter, Tóth Imre, és Fegyveres Péter köztisztviselőket. 
 
3.4./ A Képviselő-testület felkéri a Bíráló Bizottság elnökét, hogy a 3.1./ alpontban foglalt 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésével kapcsolatban, - az ajánlattevők ajánlati 
kötöttségének beálltát követően, - készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület soron 
következő ülésére, döntéshozatal végett. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1./-3./ pontban foglalt feladatok 
ellátásához szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2.1./ alpont alá tartozó témakörök összeállítására: 2011. december 
10., a 2.2./ alpont alá tartozó témakörök összeállítására: 2011. december 20., a 2.3./ 
alpont alá tartozó témakörök összeállítására: 2011. december 10., a 2.4./ alpontban  
foglalt feladat ellátására: 2012. január 10., a közbeszerzési eljárás 3.1./ alpont szerinti 
megindítása: 2011. november 20.; az előterjesztés 3.4./ alpont szerinti előkészítésére: az 
ajánlati kötöttség beálltát követő, soron következő képviselő-testületi ülés, de legkésőbb 
a 2012. január 10. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   506 /2011. 

Tárgy: Földhivatali digitális alaptérkép 
beszerzése tárgyában. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
506/2011. (XI.16.) KT. határozat 

földhivatali digitális alaptérkép beszerzése tárgyában 
(339. sz. anyag)  

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakeszi 
Földhivatal útján - a Földmérési és Távérzékelési Intézettől (székhely: 1149 Budapest 
Bosnyák tér 5.) (a továbbiakban: FÖMI) - Fót Város bel- és külterületi (zártkerti) lehatárolását 
rögzítő alaptérkép digitális változatát (DAT formátumban) nettó 2.080.531,- Ft+vonatkozó 
jogszabály szerinti ÁFA, azaz bruttó 2.600.664,- Ft szolgáltatási díj ellenében megrendeli. 

1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2013. évtől kezdődően a Dunakeszi Földhivatal 
útján - a Földmérési és Távérzékelési Intézettől (székhely: 1149 Budapest Bosnyák tér 5.) (a 
továbbiakban: FÖMI) - Fót Város bel- és külterületi (zártkerti) lehatárolását rögzítő 
alaptérkép digitális változata állományának évenkénti frissítését, a FÖMI által, a tárgyévre 
közölt szolgáltatási díjtétel(ek) alapján megrendeli, illetve az ún. frissítéshez kapcsolódó 
szolgáltatási díjat az Önkormányzat mindenkori, tárgyévi költségvetésében betervezi. 

2./ A Képviselő-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1./ pontban 
foglalt döntés alapján, Fót Város bel- és külterületi (zártkerti) lehatárolását rögzítő alaptérkép 
digitális változatának 2011. évi beszerzésére vonatkozó szolgáltatási szerződést Fót Város 
Önkormányzata nevében a FÖMI-vel kösse meg. 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, az 
alaptérkép digitális változatának beszerzésére vonatkozó pénzügyi fedezetet Fót Város 
Önkormányzatának 2011. évi költségvetésébe, - a költségvetési rendelet módosítása 
részeként, - építse be. 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a FÖMI és a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit Kft. 
ügyvezetőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 30 napon belül, a 
szolgáltatási szerződés megkötésére: a döntést követő 45 napon belül, a pénzügyi 
kötelezettségvállaláshoz kapcsolódó fedezet biztosítására: a Képviselő-testület és szervei 
2012. év január havi rendes ülés 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

507/2011. (XI. 16.) KT határozat 
a helyi hulladékgazdálkodási terv 2010-2011. évekre szóló beszámolójának, valamint a 2012-

2017. évekre szóló új helyi hulladékgazdálkodási terv elkészítése tárgyában 
(294. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
hulladékgazdálkodásról szóló, többször módosított 2000. évi XLIII. törvény 37. § (1) 
bekezdése alapján elfogadja a Vis Naturalis Bt. (székhely: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi 
Márk u. 35., cg.: 13-06-062886, adószám: 21779934-2-42) 2011. október 3. napján kelt, Fót 
Város Önkormányzata helyi hulladékgazdálkodási tervének 2010-2011. évekre vonatkozó 
beszámoló elkészítésére vonatkozó árajánlatát, az alábbiak szerint: nettó 159.000,- Ft + 
jogszabály szerinti ÁFA összegű megbízási díj ellenében. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban rögzített kötelezettségvállalás fedezete: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel, 
valamint 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet 
Környezetvédelmi keret sora. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
alapulvételével, Fót Város Önkormányzata nevében a Vis Naturalis Betéti Társasággal 
(székhely: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi Márk u. 35.) Fót Város Önkormányzata helyi 
hulladékgazdálkodási tervének 2010-2011. évekre vonatkozó beszámoló elkészítésére 
vonatkozó megbízási szerződését írja alá. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse a nyertes ajánlattevő Vis Naturalis Bt. (székhely: 2112 Veresegyház, Rózsavölgyi 
Márk u. 35.), valamint a további ajánlattevő képviselőjét. 
 
5./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 

Határid ő: azonnal, a Vis Naturalis Bt. és a további ajánlattevőknek a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, Fót Város Önkormányzata helyi 
hulladékgazdálkodási tervének 2010-2011. évekre vonatkozó beszámoló elkészítésére 
vonatkozó megbízási szerződés megkötésére: a döntést követő 15 napon belül, a 
beszámolóra vonatkozó előterjesztés beterjesztésére: a Képviselő-testület 2012. évi 
május havi rendes ülése, a beszámoló benyújtására a Közép-Duna-völgyi 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   507/2011. 

 
Tárgy: a helyi hulladékgazdálkodási terv 
2010-2011. évekre szóló beszámolójának, 
valamint a 2012-2017. évekre szóló új helyi 
hulladékgazdálkodási terv elkészítése. 
 



 

Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére: 2012. június 30. 
napjáig. 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

508/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Fót, Déli Vállalkozási Terület I. ütem (Snoworld) településrendezési eszközeinek – a 

Településszerkezeti Tervnek, a Helyi Építési Szabályzatnak és a Szabályozási Tervnek – 
az M3 autópálya-M0 autóút-Régi Fóti út–Sikátorpusztai út által határolt területet érintő 
módosítása kapcsán készített Településrendezési Keret-szerződés elfogadása tárgyában 

(345. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Déli Vállalkozási 
Terület I. ütem (Snoworld) településrendezési eszközeinek – a Településszerkezeti Tervnek, a 
Helyi Építési Szabályzatnak és a Szabályozási Tervnek – az M3 autópálya-M0 autóút-Régi 
Fóti út–Sikátorpusztai út által határolt területet (a továbbiakban: Fejlesztési terület) érintő 
módosításával kapcsolatosan az F-31 West  Korlátolt Felelősségű Társaság (székhelye: 2045 
Törökbálint, Torbágy u. 1.) (a továbbiakban: Fejlesztő Társaság) Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) által meghozott 
416/2011. (IX.28.) sz. KT. határozata alapján elkészített, a határozat mellékletét képező 
Településrendezési Keret-szerződést elfogadja.  
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert az 1./ pontban elfogadott 
Településrendezési Keret-szerződés aláírására. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az F-31 West Kft. beruházó képviselőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, a Településrendezési Keret-szerződés felek 
(beruházó, Önkormányzat) általi aláírására: a döntést követő 15 napon belül.  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   508 /2011. 

 
Tárgy: Fót, Déli Vállalkozási Terület I. ütem 
településrendezési keret-szerződés 
elfogadása. 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

509/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Fót város csapadékvíz elvezető rendszerének elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációja 

készítésével, összeállításával kapcsolatban 
(344. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót város csapadékvíz 
elvezető rendszerének elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációja készítésével, 
összeállításával kapcsolatban az ún. lefolyástalan helyi mélypontok körét a Sport utca és 
környéke területtel kiegészíti.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   509/2011. 

 
Tárgy: Fót város csapadékvíz elvezető 
rendszerének elvi vízjogi engedélyezési 
tervdokumentációja készítésével, 
összeállításával kapcsolatban.  



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

510/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Fót város csapadékvíz elvezető rendszerének elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációja 

készítésével, összeállításával kapcsolatban 
(344. sz. anyag) 

 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos tervezési 
feladatok - elvi vízjogi engedélyezési terv - elkészítéséről, a jelen képviselő-testületi 
határozatban foglaltaknak megfelelően gondoskodik. 
 
2.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város teljes belterületi közigazgatási területére, 
a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó elvi engedélyezési tervdokumentációt elkészítteti. 
 
2.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a csapadékvíz elvezetésére vonatkozó elvi 
engedélyezési tervdokumentáció elkészítésén, összeállításán túlmenően, a nyertes ajánlattevő 
feladatát képezi különösen: 
 
2.2.1./ Az elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációnak a Megrendelővel, valamint a 
Megrendelő képviseletében eljáró szervekkel, a Polgármesteri Hivatallal, valamint a Fóti 
Közszolgáltató Kft-vel történő teljes körű leegyeztetése. 
 
2.2.2./ Az elvi vízjogi engedélyezési tervdokumentációnak a tárgykör szerint illetékes 
szakhatóságokkal és egyéb, vélemény adására jogosult személyekkel, szervezetekkel történő 
teljes körű leegyeztetése. 
 
2.2.3./ A Megrendelő által jóváhagyott elvi vízjogi tervdokumentációnak a területileg 
illetékes, hatáskörrel rendelkező vízgazdálkodási hatósági jogkört gyakorló szervvel történő 
teljes körű leegyeztetése, az engedélyezési eljáráshoz kapcsolódó hiánypótlás kibocsátása 
esetén, a hiánypótlás eszközlése, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorló szerv által, a 
kérelemnek megfelelően meghozott döntés jogerőre emelkedése esetén, az ún. törzskönyvi 
nyilvántartásba történő bejegyzés ellenőrzése. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ és 2./ pontban rögzített tervezési, és bonyolítási 
feladatok költségeire, készkiadásaira, illetékeire, és egyéb költségeire (a továbbiakban együtt: 
költségeire) Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésében, bruttó 5.000 e Ft, azaz 
bruttó Ötmillió forint összeget különít el, és betervezi.  
  
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
alapján – Fót Város Önkormányzata érvényes és hatályos Versenyeztetési Szabályzata 
rendelkezései alapulvételével – folytasson le az 1-3./ pontban rögzített tervezői feladatok 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
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ellátásához kapcsolódó ajánlatkérői eljárást azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő: a 
legalacsonyabb nettó Ft összegű tervezési ajánlatot nyújtó gazdálkodó szervezet (személy). 
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-4./ pontban foglalt döntés 
alapján – Fót Város Önkormányzata érvényes és hatályos Versenyeztetési Szabályzata 
rendelkezései alapulvételével – a kiválasztott nyertes ajánlattevővel Fót Város 
Önkormányzata, mint megrendelő nevében a tervezési szerződést kösse meg.  
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ -5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: az 1./ és 2./ pontban rögzített tervezési, bonyolítói feladatok ellátására 
vonatkozó ún. ajánlatkérői eljárás kiírására, az ajánlattételi felhívás összeállítására: a 
döntést követő 20 napon belül, az 1./, 2./, 3./ és 4./ pontban meghatározott tervezési, 
bonyolítói feladatok elvégzéséért felelős, nyertes ajánlattevő gazdálkodó szervezet 
(személy) kiválasztására: Fót Város Önkormányzata által kiírt, közzétett un. 
ajánlattételi felhívásban foglaltak szerint, a tervezési, bonyolítói feladatok 
végrehajtására: a nyertes ajánlattevővel kötendő tervezési szerződésben foglaltak 
szerint, a tervezéshez, bonyolításhoz szükséges pénzügyi fedezet tervezésére: a 
Képviselő-testület és szervei 2012. év február havi rendes ülése. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

511/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Fáy András Általános Iskola és Óvoda - változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt -

Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása tárgyában 
(347. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § paragrafus (2) bekezdés f/pontja alapján, - úgy 
dönt, hogy visszamenőleges jelleggel, 2011. október 17-i hatállyal jóváhagyja a Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda (székhely: 2151 Fót, Vásártér 1.) – határozat mellékletét képező, 
változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt, - Szervezeti és Működési Szabályzatát.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján, az irányító szervi és fenntartói jogkört gyakorló Képviselő-testület nevében a Fáy 
András Általános Iskola és Óvoda - változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt, - 
Szervezeti és Működési Szabályzata ún. fenntartói záradékát írja alá. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről az 
intézmény vezetőjét írásban értesítse, egyúttal a döntés végrehajtásához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda - változtatásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt, - Szervezeti és Működési Szabályzata ún. fenntartói záradékának 
aláírására: a döntést követő 8 napon belül, az intézmény igazgatójának a döntésről történő 
értesítésére, és egyúttal a Fáy András Általános Iskola és Óvoda -  változtatásokkal egységes 
szerkezetbe foglalt, - Szervezeti és Működési Szabályzata kiadására: a döntést követő 15 
napon belül.  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
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K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

512/2011. (XI.16.) KT. határozat 
az Önkormányzati Zeneiskola névváltoztatása tárgyában 

(346. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közoktatásról szóló, többször 
módosított 1993. évi LXXIX. törvény 102. § paragrafus (2) bekezdése és a nevelési-oktatási 
intézmények névhasználatáról szóló, többször módosított 31/2005. (XII.22.) OM rendelet 3. 
§-a alapján, - úgy dönt, hogy az Önkormányzati Zeneiskola (székhely: 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 
12-14., OM azonosító 0400310) nevét dr. Závodszky Elek Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézményre megváltoztatja 2011. november 18-i hatállyal. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a dr. Závodszky Elek Zeneiskola Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratát az 1./ pontban foglalt döntés szerint módosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse az intézmény igazgatóját. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, valamint a polgármesteren keresztül az 
intézmény igazgatóját, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés alapján, - az intézmény 
egyedi, megkülönböztetésre alkalmas elnevezéssel történő elláttatására tekintettel, - a 
névváltoztatással összefüggő feladatok elvégzésére (kiemelten: a Képviselő-testület elfogadó, 
vagy jóváhagyó feladat és hatáskörébe tartozó ún. szervezeti dokumentumok felülvizsgálatára 
vonatkozólag) tegyék meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az intézmény igazgatójának a döntésről történő értesítésére: a 
döntést követő 5 napon belül, a Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírására: a döntést 
követő 5 napon belül, a változtatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett ún. 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetésére, megküldésére: a döntést követő 8 
napon belül, a 4./ pontban foglaltak szerint, az intézkedési terv összeállítására: a döntést 
követő 20 napon belül. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   512/2011. 
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névváltoztatása tárgyában. 
 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

513/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Fót Város Önkormányzata és az Inis Business Kft. között megkötött vállalkozási szerződés 

Önkormányzat általi felmondása körül kialakult elszámolási jogvita tárgyában 
(354. sz. anyag)  

 
 

1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Inis Business Kft.-
vel (a továbbiakban: Kft.) a KMOP-2007-4.5.3 jelölésű program pályázati anyagának 
elkészítéséből fakadó szerződéses jogviszony megszüntetése érdekében, pályázatírói sikerdíj 
jogcímén megfizet az Inis Business Kft. részére nettó 400.000.-Ft + a vonatkozó jogszabály 
szerinti mértékű ÁFA, bruttó 500.000.- Ft összeget, az alábbiak szerint:  
 
1.2./ A Képviselő-testület kiköti, hogy a szerződő felek a KMOP-2007-4.5.3 jelölésű 
programmal összefüggésben, sem a pályázat előkészítésével, sem a projektmenedzseri 
feladatok ellátásával összefüggésben egymással szemben további, egyéb követelést nem 
támasztanak, a szerződő felek ezen jogaikról, valamint a megállapodás megtámadásának 
jogáról – külön megállapodás keretein belül – kölcsönösen lemondanak. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében, 
felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzat nevében az Inis Business Kft.-
vel, a KMOP-2007-4.5.3 jelölésű program pályázati anyagának előkészítésével, valamint a 
projektmenedzseri feladatok ellátásával összefüggésben 
2.1./ Fót Város Önkormányzata, mint Megbízó által fizetendő egyszeri pályázatírói sikerdíj 
megfizetésével, továbbá 
2.1./ az 1./ pontban rögzített beruházással összefüggésben korábban kialakított szerződéses 
jogviszonyok megszűnésével, megszüntetésével kapcsolatos (esetleges) követelésekről, 
jogokról történő lemondást tartalmazó külön megállapodást megkösse. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés végrehajtásának 
fedezetét, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel és 
a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendeletében  a 
kötvénykibocsátásból képzett Céltartalék soron szereplő Stratégiai Alap sora terhére 
biztosítja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ és 3./ pontban foglalt döntés 
alapján, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel és a 
29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelete 
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Tárgy: Fót Város Önkormányzata és az Inis 
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szerződés Önkormányzat általi felmondása 
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módosítására vonatkozó írásbeli előterjesztést állítsa össze és terjessze be a Képviselő-testület 
2011. év december havi rendes ülésére, - rendeletalkotási végett. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Inis Business Kft. ügyvezetőjének a döntésről történő értesítésére: 
a döntést követő 5 napon belül, a 2./ pont szerinti külön megállapodás megkötésére: a 
döntést követő 15 napon belül, az egyszeri pályázatírói sikerdíj megfizetésére: a külön 
megállapodásban foglalt feltétellel, a pénzügyi fedezet tervezésére: a Képviselő-testület 
2011. év december havi rendes ülése. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
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K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

514/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Fót  város Ibolyás úttal párhuzamos csapadékárok felújítása tárgyában 

(340. sz. anyag)  
 
1.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a település belterületi közigazgatási földrészlete 
közül, a település mélyen fekvő részén található, a Tanács-Sinka utca által határolt terület 
csapadékvíz elvezetéséről (kezeléséről) soron kívül gondoskodik. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.1./ alpont szerinti kivitelezési és jókarba 
helyezési munkák műszaki tartalmát az alábbiak szerint állapítja meg: 
a csapadékvíz elvezető rendszer eredetivel közel azonos nyomvonalon való helyreállítása, 
azaz megépítendő: 37 fm beton árok javítás, 30 fm NÁ 300 KG PVC csapadék csatorna 
létesítés, két beton torkolattal, végül kb. 100 fm földmeder helyreállítása.  
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott, a csapadékvíz 
elvezetésével összefüggő kivitelezési munkák költségét bruttó 1.000 e Ft, azaz bruttó 
egymillió forint összeghatárig Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21.) sz. KT. rendelettel és a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. 
(III.07.) sz. KT. rendeletében, az általános tartalék kerete terhére viseli, és betervezi. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a csapadékvíz 1./ pont szerinti elvezetésével 
(kezelésével) kapcsolatban a kivitelezési feladatok ellátásáról, a felújított csapadékvíz 
elvezető rendszernek – mint jogi ténynek – az ingatlan-nyilvántartásba történő 
bejegyeztetéséről a jelen képviselő-testületi határozatban foglaltaknak megfelelően 
gondoskodik. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban foglalt döntés alapján, a 
beruházással (kivitelezéssel, lebonyolítással, telki szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba 
történő bejegyeztetésével) összefüggő pénzügyi kötelezettségvállalás összegét Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel, valamint 29/2011. 
(X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelete soron következő 
módosításakor építse be. 
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-4./ pontban foglalt döntés 
alapján - tételes felmérés alapján, a Fóti Közszolgáltató Kft. kivitelezésre vonatkozó ajánlata 
birtokában,- Fót Város Önkormányzata, mint megrendelő nevében a Fóti Közszolgáltató Kft.-
vel, mint vállalkozóval, a kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg. 



 

 
 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására (a geodéziai munkák, földhivatali munkák megrendelésére, telki szolgalmi jog 
vízügyi hatóság általi alapíttatására) a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Fóti Közszolgáltató Kft. értesítésére, a Fóti Közszolgáltató Kft.-től 
a tételes felmérés megrendelésére: a döntést követő 15 napon belül, a vállalkozási 
szerződés megkötésére: a döntést követő 30 napon belül, a kivitelezési feladat 
végrehajtására: a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási szerződésben foglaltak 
szerint, a pénzügyi fedezet biztosítására: a nyertes ajánlattevővel kötendő vállalkozási 
szerződésben foglaltak szerint, a telki szolgalmi vázrajz elkészíttetésére, megrendelésére: 
a mű, létesítmény kivitelezését, műszaki átadás-átvételét követő 15 napon belül, a 
vízügyi hatóság előtt az ún. telki szolgalmi jog bejegyzésére irányuló hatósági eljárás 
kezdeményezésére: a  telki szolgalmi vázrajz ingatlan-nyilvántartást vezető szerv általi 
záradékolását, jóváhagyását követő 15 napon belül, a vízgazdálkodási törvényben 
meghatározott dokumentumokkal együtt történő becsatolásával együtt, a pénzügyi 
fedezet tervezésére: a Képviselő-testület 2011. év december havi rendes ülése. 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

515/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában 

(353. sz. anyag)  
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város ingatlan-
nyilvántartásban 3014 hrsz. alatt felvett, természetben: 2151 Fót, Bokor u. 8. szám alatt 
található, Fót Város Önkormányzata tulajdonát képező önkormányzati bérlakásokat felújítja, 
valamint az orvosi rendelő helyiségcsoportot, lakás célú rendeltetési egységgé alakítja át. 
  
2.1./  A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ alpontban 
meghatározott felújítás és átalakítás során, az alábbiakban felsorolt munkák tételes 
költségvetését és műszaki leírását, továbbá a szükséges konszignációk megtervezését 
készíttesse el: 
2.1.1./ Az épület külső és belső nyílászáróinak teljes cseréje; 
2.1.2./ A földszinti volt rendelő épületrészben a vizesblokk kialakítása; 
2.1.3./ A teljes épület belső tisztasági festése, a vakolat helyi javításával; 
2.1.4./ A teljes épületben a meglévő PVC padlóburkolatok cseréje; 
2.1.5./ Földszinti hozzáépítés bádog tetőzete felújítása; 
2.1.6./ A lapostető vízszigetelésének felülvizsgálata; 
2.1.7./ A teljes épületben, a hiányzó vagy sérült szaniterek cseréje, javítása; 
2.1.8./ A vizesblokkokban járólap cseréje; 
2.1.9./ Az emeleti szobák erkély fal teljes cseréje; 
2.1.10./ Az emeletre vezető lépcső műkő burkolat javítása, az emeleti erkély konzolok külső 

felületén, a fagyási károk helyreállítása;  
2.1.11./ Az emeleti és a földszinti lépcső fakorlátainak cseréje, az acél oszlopok cseréje; 
2.1.12./ Az emeleti erkély fedése és tartószerkezet cseréje, az épülethez kapcsolódó perem 

mentén jelentkező beázás megszüntetése, az előtetőre hulló csapadékvíz elvezető 
ereszcsatorna kiépítése; 

2.1.13./ A teljes épület érintésvédelmi felülvizsgálata; 
2.1.14./ A lakások egyedi víz és hőmennyiség-mérésére szolgáló rendszer kiépítése; 
2.1.15./ Az utcafronti kerítés felújítása (festés lekaparása, a rozsdásodások kezelése, alapozó 

festés, fedő mázolás). 
 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy folytasson le - Fót 
Város Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata alapján - vállalkozói 
ajánlatkérői eljárást az 2.1./ alpontban meghatározott munkálatok elvégzésére - a 2.1./ alpont 
alapján elkészített dokumentáció alapján. 
 
 
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   515/2011. 

 
Tárgy: a Bokor utca 8. szám alatti szociális 
bérlakások felújítása tárgyában. 
 
 



 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, a 2.2./ alpontban 
meghatározott vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően készíttessen előterjesztést 
a nyertes személyének kiválasztása, továbbá a munkálatok fedezetének biztosítása tárgyában, 
- döntéshozatal végett a Képviselő-testület 2012. január havi rendes ülésére. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 

Határid ő: azonnal, tételes költségvetés és dokumentáció 2.1./ alpont szerint 
elkészíttetésére: 2011. december 15., a 3.1./ alpont szerinti vállalkozói ajánlatkérői 
eljárás lefolytatására: 2012. január 10., a 3.2./ alpont szerinti előterjesztés 
összeállítására, benyújtására: a Képviselő-testület 2012. január havi rendes ülése. 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

516/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Reklámként banner elhelyezése Fót Város Önkormányzata hivatalos honlapján tárgyában 

(358. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy reklámtevékenység 
céljából szerződést kíván kötni az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-vel (székhely: 
1102 Budapest, Szent László tér 20., a továbbiakban: Kft.). 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében, az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft.-vel (székhely: 1102 Budapest, Szent 
László tér 20.) – a határozat mellékletét képező – reklámszerződést kösse meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse dr. Nemoda Tamás Gábor ügyvezetőt, az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz 
Kft. képviselőjét. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Optimum Bróker Biztosítási Alkusz Kft. képviselőjének a 
döntésről történő értesítésére: a döntés meghozatalától számított 8 napon belül; a 
reklámszerződés megkötésére: a döntést meghozatalától számított 15 napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
  
 
 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   516/2011. 

 
Tárgy: Reklámként banner elhelyezése Fót 
Város Önkormányzata hivatalos honlapján. 
 



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

517/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Fót, Keleti Márton úton levő Vízellátás nyomásfokozó kerítés építése tárgyában 

(351. sz. anyag)  
 

1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fót Város ingatlan-
nyilvántartásban 0264 hrsz alatt felvett, közterületi rendeltetésű ingatlan tulajdonosa 
tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a tárgyi ingatlanból a Fót, Keleti Márton utca-
Jedlik Ányos utca sarkán fekvő vízellátás nyomásfokozó területén (cca 30 m2) a Budapest 
Fővárosi Kormányhivatal Népegészségügyi szakigazgatási Szerve (székhelye: 1138 Budapest, 
Váci út 174) előírásának megfelelően kerítés létesüljön, az 1.2./ alpontban rögzített 
feltételekkel és kikötésekkel:  
 
1.2.1./ A Képviselő-testület kiköti, hogy a határozat mellékletét képező M = 1: 200 
méretarányú helyszínrajzon, a helyszínrajz szerinti vonalon, lábazattal max:1,50 m magas 
négyzethálós kerítés létesíthető oszlopokkal. 
 
1.2.2./ A Képviselő-testület kiköti, hogy az 1.1./ és 1.2./ alpont szerinti kerítés tervét az 
építtető, beruházó DMRV Zrt. köteles előzetesen egyeztetni Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalával (Műszaki Osztályával). 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse és tájékoztassa az építtető, beruházó DMRV Zrt. Gödöllői Üzemigazgatóságának 
(székhelye: 2100 Gödöllő Sík Sándor utca 7. sz.) képviseletében, Fekete Ferenc mb. 
üzemigazgatót. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az építtető, beruházó DMRV Zrt. Gödöllői Üzemigazgatósága 
képviselőinek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, az 1.2.2./ 
alpontban rögzített feladat ellátására: az építtető, beruházó DMRV Zrt. Gödöllői 
Üzemigazgatósága megkeresésétől függően. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   517/2011. 

 
Tárgy: a Fót, Keleti Márton úton levő 
Vízellátás nyomásfokozó kerítés építése. 
 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   518/2011. 

Tárgy: a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
gázenergia kiadás előirányzatának túllépése 
tárgyában. 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. november 16-i nyílt, rendes üléséről 
 

518/2011. (XI.16.) KT. határozat 
a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde gázenergia kiadás előirányzatának túllépése tárgyában 

(szám nélkül)  
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - a Garay János Általános Iskola és a 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde önkormányzati intézmények által, az ún. gázenergia kiadás 
előirányzatának túllépésével kapcsán benyújtott beadványával összefüggésben, - úgy dönt, 
fenntartóként engedélyezi, hogy a fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati 
költségvetési szervek a 2011. évre eső közüzemi szolgáltatási számlájukat teljesítsék.  
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.1./ pont szerint kötelezettségvállalás forrása: 
1.2.1./ elsősorban más kiadási jogcímen történő kiadás megtakarítás, 
1.2.2./ másodsorban intézményi többletbevétel, 
1.2.3./ harmadsorban önkormányzati finanszírozás lehet. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri az intézmények vezetőit, hogy a 2011. évi, tényleges 
felhasználás (teljesítés) ismeretében, - a 2011. évi költségvetés soron következő (III. számú) 
módosítása részeként, az adott közmű előirányzat módosítására irányuló javaslataikkal együtt 
tájékoztassák a Képviselő-testületet és szerveit, - az előirányzat túllépés rendezése érdekében. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az általa meghozott döntéséről, 
állásfoglalásról írásban értesítse a Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, valamint az Önkormányzat 
fenntartásában és működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek vezetőit, - 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel, 
valamint 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelete 
soron következő felülvizsgálata részeként. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi 
önkormányzati költségvetési szervek vezetőinek a döntésről történő értesítésére: a 
döntést követő 8 napon belül, a kötelezettségvállalás teljesítésére: a fedezettel nem 
biztosított számla esedékességétől függően, a 2./ pontban rögzített elv 
figyelembevételével, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott 
és megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. 
KT. rendelettel, valamint 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) 
sz. KT. rendelete felülvizsgálatára, módosítására: a Képviselő-testület és szervei 2012. év 
február havi rendes ülése. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.  
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z519/2011. 

 
Tárgy: Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány 
u. 11. sz. alatti lakos közlekedési kártérítése 
tárgyában. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z519/2011. (XI. 16.) KT határozat 
Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakos közlekedési kártérítése tárgyában 

(293. sz. anyag)  
 
I. 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Jakubek Zoltán 2151 
Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakosnak, az általa vezetett JNF-103 forgalmi rendszámú 
Volkswagen Saharan 1,9 TDI típusú személygépkocsiban, az előadása szerint 2011. január 
25-i káresemény kapcsán keletkezett kárbejelentésében, kártérítési igényében foglaltakat - 
annak bizonyítatlanságára (bizonyítottsága hiányára) figyelemmel - elutasítja. 
 
1.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint Jakubek Zoltán fóti lakosnak, 
ügyfélnek a 2011. január 25-i káresemény kapcsán tett bejelentése, kártérítési igénye 
valósággal való egyezősége nem bizonyított. 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való egyezőségének 
bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító felet terheli (Polgári 
Törvénykönyv 339. §-344. §). 
 
2./ Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakos, ügyfél, e határozat bírósági 
felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat kézhezvételét követő naptól 
számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz (székhely: 1146. Budapest, Thököly út 
97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel kérheti. 
 
A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegen köteles leróni. A kereseti illetéke mértéke 20.000.-Ft. 
 
3./ A Képviselő-testület tájékoztatja Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti 
lakost, ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339. §-ában foglalt 
sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár bekövetkezésétől, a 
követelés esedékessé válásától (2011. január 25.) számított 5 éven belül, a kár okozójával 
szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 
 

I N D O K O L Á S 
 
Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakos (a továbbiakban: ügyfél) 2011. 
február  2-án írásban jelezte Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál, hogy az 
általa vezetett JNF-103 forgalmi rendszámú Volkswagen Saharan 1,9 TDI típusú 
személygépkocsiban 2011. január 25-én kár következett be. 



 

 
A kárbejelentő ügyfél előadása szerint, a délutáni órákban a Táncsics Mihály utcáról 
kanyarodott a Sallai Imre utcára, amikor – beadványa szerint – egy kő beszorult az út és a 
gépjármű alja közé, ezzel sérülést okozva az alsó motorvédő műanyag burkolatban. A 
kárbejelentő ügyfél - előadása szerint, - a Sallai utcára kikanyarodva a beszorult követ 
eltávolította a burkolati elemből. 
Mivel az eset helyszínén a kárbejelentő ügyfélnél nem volt kép rögzítésére alkalmas eszköz, 
ezért – előadása szerint - a követ hazavitte és a becsatolt fényképeket később, a szerelő 
műhelyben készítette el. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy az esetnek szemtanúja nem volt, rendőri intézkedésre nem 
került sor.  
A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy az ügyben - a kárbejelentő ügyfél részéről - javítási 
számla nem, kizárólag árajánlat került becsatolásra, amelynek dátuma megegyezik a 
káresemény dátumával. 
Nagy György autószerelő mester által kiállított, 2011. január 25-én kelt árajánlat szerint az 
alsó motorvédő burkolat cseréjének anyagköltsége bruttó 34.758.-Ft, munkadíja bruttó 4.000.-
Ft, összesen bruttó 38.758.-Ft. 
 
Tekintettel arra, hogy Fót Város Önkormányzatának tulajdonában lévő utak kezelése a Fóti 
Közszolgáltató Kft. feladatkörébe tartozik, Fót Város Önkormányzatának Polgármester 
Hivatala a kártérítési igényt – a kárbejelentés mellékleteivel együtt - 2011. április 6-án átadta 
a Fóti Közszolgáltató Kft-nek, további ügyintézés végett. 

 

A Fóti Közszolgáltató Kft. 2011. április 13-án, - az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató 
Kft. között létrejött megbízási keretszerződés 3. pontjára való hivatkozással, mely szerint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő utak esetében a Fóti Közszolgáltató Kft-t kártérítési 
kötelezettség és helytállás, így ügyintézés sem terheli, - visszaküldte a kárbejelentést. 

 

Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2011. április 28-án a panaszos ügyfél 
kárbejelentését - mellékleteivel együtt - megküldte a Generali-Providencia Biztosító Zrt-nek 
(székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.), mivel Fót Város Önkormányzata ennél a 
biztosítónál kötött felelősségbiztosítási szerződést a tulajdonában lévő közutakon történt 
közlekedési káresemények vonatkozásában. 

 

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2011. május 12. napján kelt levelében a kártérítési 
eljárás lebonyolításához az Önkormányzat felelősséget elismerő nyilatkozatának megküldését 
kérte. 

 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság a rendelkezésre álló iratok alapján, az alábbi 
tényállást állapította meg: 
A Képviselő-testület álláspontja szerint az ügyfél az előadása szerinti kártérítési esemény 
bekövetkezte során nem az általában elvárható magatartási szabály szerint járt el, ugyanis az 
állítólagosan bekövetkezett esemény egyedüli szemtanújaként nem intézkedett rövid úton és 
határidővel a rendőrség helyszíneléséről, az eset rekonstruálásáról. 
 
 
 



 

 
 
Másodsorban az ügyfél lényeges eljárási hibát vétett akkor, amikor az állítólagos kártérítési 
esemény alapjául szolgáló nagy méretű követ haza vitte, ugyanis ezen cselekményével 
egyrészről az állítólagos kártérítési esemény bekövetkezésének helyszínét, másodsorban az 
állítólagos esemény bekövetkezésére okot adó tárgy fellelhetőségi helyét, így a tényállás 
lényeges elemeivel kapcsolatos körülményeket is megváltoztatta, - közrehatása szándékos 
vagy gondatlan jellegének vizsgálata nélkül. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a tárgyi, kártérítési ügyben kizárólag az ügyfél írásban tett 
nyilatkozata, valamint az ügyfél által a Nagy Autó szervíz (székhely: 2151 Fót, Hargita u. 
103.) részéről beszerzett, 2011. január  25-én kelt árajánlata  állt rendelkezésre. 
 
A Képviselő-testület a kárigény bejelentéssel kapcsolatban rögzíti továbbá, hogy Jakubek 
Zoltán ügyfél, bejelentő a területileg illetékes rendőrség előtt nem járt el, - a kártérítési üggyel 
kapcsolatban jegyzőkönyvet nem készíttetett, nem vetetett fel, amely a bizonyítási eljárás 
lefolytatását és a tényállás teljes körű megállapítását is megnehezítette. 
 
Tekintettel arra, hogy a kárbejelentés szerint a káreseménynek szemtanúja nem volt és 
rendőrségi intézkedésre nem került sor, ezért tanúmeghallgatásra az ügyben nem történt. 
 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság álláspontja szerint, Jakubek Zoltán fóti lakos, ügyfél 
bejelentése, kártérítési igénye valósággal való egyezősége nem bizonyított. 
 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való 
egyezőségének bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító (bizonyító) 
felet terheli (Polgári Törvénykönyv 339. §-344. §) (bizonyítási teher alakulásának 
főszabálya). 
 
A Ptk. 339. § alkalmazásában, a jelen ügy részeként előterjesztett kártérítési igény érdemi 
vizsgálhatósága tárgyában, a kárbejelentő ügyféltől általában elvárható lett volna, hogy rövid 
úton és határidővel intézkedik, az eset rekonstruálásáról, az ügyben foglaltak valósággal való 
egyezősége ellenőrizhetősége végett. 
E körben a Képviselő-testület hivatkozik a Ptk. 4. §-ában írt (valamennyi polgári jogviszony 
területén rögzített) együttműködési szabályra is, mely szerint: 
 „4. § (1) A polgári jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a felek a 
jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően, kölcsönösen együttműködve 
kötelesek eljárni. 
(2)-(3) 
(4) Ha ez a törvény szigorúbb követelményt nem támaszt, a polgári jogi viszonyokban úgy 
kell eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Saját felróható magatartására 
előnyök szerzése végett senki sem hivatkozhat. Aki maga sem úgy járt el, ahogy az az adott 
helyzetben általában elvárható, a másik fél felróható magatartására hivatkozhat.” 
 
A Ptk. 4. §-ához kapcsolódó BDT1999. 1. pontja szerint: 
„A Ptk. 4. § (1) bekezdése szerint a polgári jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése 
során a felek a jóhiszeműség és tisztesség követelményének megfelelően kölcsönösen, 
együttműködve kötelesek eljárni. E rendelkezés a személyek magatartására etikai mércét 
állapít meg, és általános elvként (tehát eltérő szabály hiányában) az adott helyzetben 
általában elvárható magatartás tanúsítását kívánja meg polgári jogunk.” 
 



 

Tekintettel arra, hogy a Képviselő-testület előtt nem ismeretesen az ügyfél a tényállás 
lényeges elemeit képező dolog, tárgy, egyéb releváns körülmény tekintetében, annak 
valósággal való egyezősége bizonyítására irányuló eljárást meghiúsította, - saját felróható 
magatartásáért a Képviselő-testület felelőssé nem tehető. 
 
Az ügyben eljáró Képviselő-testület rögzíti, hogy a kártérítési igény bejelentésével 
kapcsolatban benyújtott iratok nem támasztják alá hitelt érdemlően Jakubek Zoltán ügyfél, 
bejelentő kártérítési igényében foglaltakat. 
 
Fentiek alapján a Képviselő-testület Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti 
lakosnak, a tulajdonát képező JNZ-103 frsz-ú Volkswagen Saharan 1,9 TDI típusú 
személygépkocsijában, az előadása szerint 2011. január 25-i káresemény kapcsán ténylegesen 
keletkezett kár megtérítésére vonatkozó kártérítési igényét - annak bizonyítatlanságára 
(bizonyítottsága hiányára) figyelemmel – elutasította. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint a jelen ügyben Fót Város 
Önkormányzatát kártérítési felelősség azért sem terheli, mivel az ügyfél bejelentésében írt 
állítólagos káresemény, - más okra, illetve okokra visszavezethetően is bekövetkezhetett. 
 
E körülményre figyelemmel, a Képviselő-testület álláspontja szerint a gépjárműben 
bekövetkezett kár megtérítésére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, 
többször módosított 1959. évi IV. törvény (szerződés hiányában okozott kár) 99. §-ra is 
irányadó, amely rögzíti: 
 
„99. § A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni, viseli a 
dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem 
lehet kötelezni.” 
 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, a kártérítéssel összefüggő tényállás (a felelősségi 
viszonyok) teljes körű tisztázásáig, a gépjárműben bekövetkezett kárt - más felelős személy 
vagy szervezet hiányában - a tulajdonos viseli. 
 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. 
törvény (szerződés hiányában okozott) kártérítési felelősségre irányadó 339. §-344. §-ai 
szerint: 
 
„A kártérítés általános szabályai 
339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(2) A bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a 
felelősség alól részben mentesítheti. 
340. § (1) A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, 
amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. 
(2) A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért felelős. 
341. § (1) Károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, akinek 
részéről a veszély fenyeget, tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, illetőleg kötelezze a kár 
megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére és - szükség szerint - biztosíték adására. 
(2) Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a károsodás veszélyét tisztességtelen gazdasági 
tevékenységgel idézték elő. 



 

342. § (1) Semmis valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott 
károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget előre korlátozza 
vagy kizárja. 
(2) Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás 
társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. 
 
 
343. § A jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása 
érdekében a támadónak okozott kárt nem kell megtéríteni, ha a védekező az elhárítással a 
szükséges mértéket nem lépte túl. 
344. § (1) Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, 
egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg. 
(2) A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának 
arányát nem lehet megállapítani. 
(3) A bíróság mellőzheti az egyetemleges felelősség megállapítását, és a károkozókat 
közrehatásuk arányában is marasztalhatja, ha 
a) ez a kár megtérítését nem veszélyezteti, és tetemesen nem is késlelteti, vagy 
b) a károsult maga is közrehatott a kár bekövetkeztében, vagy igénye érvényesítésével 
menthető ok nélkül késlekedett.” 
 
A határozat - eljárásjogi szempontból - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990.évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 11. §-án, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 109-111. §-ain alapul. 
 
Az Ötv. 11. §-a alapján: 
„Ötv. 11. § (1) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 
(2) … 
(3) …”. 
 
A Ket. bírósági felülvizsgálatra irányadó 109-111. §-ai szerint: 
„Bírósági felülvizsgálat 
109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 
egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróságtól a határozatot hozó hatóság, képviselő-testület által hozott 
határozat esetében a helyi önkormányzat elleni kereset indításával. A keresetindítás 
határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 
(2) Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől 
számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a közlésétől számított harminc napon belül 
közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható meg, ha a végzést 
miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási 
szerv vagy kormányhivatal vezetője vagy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában - ha központi államigazgatási szerv vezetője hozta, vagy ha törvény az ügyben az 
első fokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nemperes 
eljárásban vizsgálja felül. 



 

(3) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban a 
fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés 
törvény rendelkezései szerint kizárt. 
(4) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az első fokú döntést hozó hatóság erről az 
ügy iratainak felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti 
azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító 
szervet is értesíti. 
110. § (1) A keresetlevél, illetve a kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a 
keresetlevélben, illetve a kérelemben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A 
végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak 
elbírálásáig nem foganatosítható. 
(2) A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok 
gyakorlására is. 
(3) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat 
a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, 
b) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja, 
c) a honvédelmi kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettséget állapít meg. 
111. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási 
döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény 
rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. 
(2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál 
ugyanabban az ügyben azonos tényállás mellett - a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság 
által elrendelt új eljárás kivételével - nincs helye új eljárásnak. 
(3) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és 
indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles 
eljárni.” 
 
A polgári perrendtartásról szóló, többszörösen módosított 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 324. §-a szerint:  
„ (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat 
a)… 
b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, 
c…) 
(3) E fejezet alkalmazásában  
a) közigazgatási szerv: a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára jogosult 
szerv, szervezet vagy személy, 
b) közigazgatási eljárás: a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat 
meghozatalát megelőző eljárás.”. 
 
A Pp. 326. §-a szerint: 

 „326. § (1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége meghatározva nincs, vagy törvény 
eltérően nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv 
székhelye alapítja meg.” 
 



 

A Pp. 327. §-a alapján: 
„327. § (1) A közigazgatási per indítására jogosult: 
a) az ügyfél, 
b)... 
(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért 
határozatot hozta.” 
 
 
 
 
A Pp. 330. §–a figyelembevételével: 
„330. § (1) A keresetlevelének a 121. §-ban  meghatározottakon túl, ide nem értve a 121.  § 
(1) bekezdésének f) pontjában foglaltakat – tartalmaznia kell: 
a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint  
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per 
vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.” 
 
A határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az illetékekről szóló, többször 
módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése, az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
„43. § (1)… 
(2)… 
(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény 
másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, 
társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos – 20.000 forint.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakost, 
ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339.-344 §-ában foglalt 
sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár bekövetkezéséből 
számított követelés esedékessé válásától (2011. január 25.) számított 5 éven belül, a kár 
okozójával szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 
 
A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) felelősségi jogviszonyra irányadó elévülés 
szabályai (324. §, 326. §) alapulvételével: 
 
„Az elévülés szabályai 
324. § (1) A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 
(2) A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A főköveteléstől 
független mellékkövetelések elévülése a főkövetelést nem érinti. 
(3) A követelés elévülése az azt biztosító kézizálogból való kielégítést nem akadályozza. 
325. § (1) Az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet. 
(2) A felek rövidebb elévülési határidőben is megállapodhatnak; a megállapodás csak írásban 
érvényes. Az egy évnél rövidebb elévülési határidőt a felek írásban legfeljebb egy évre 
meghosszabbíthatják, egyébként az elévülési határidők meghosszabbítására irányuló 
megállapodás semmis. 
326. § (1) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. 
(2) Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály 
megszűnésétől számított egy éven belül - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében 



 

pedig három hónapon belül - a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már 
eltelt, vagy abból egy évnél, illetőleg három hónapnál kevesebb van hátra. Ezt a rendelkezést 
kell alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott. 
327. § (1) A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való 
érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, végül a 
tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. 
(2) Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése 
után az elévülés újból megkezdődik. 
(3) Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést 
csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakost, 
ügyfelet, hogy a polgári bíróság előtti ún. peres és ún. nem peres eljárás szabályait a Polgári 
perrendtartásról szóló, többször módosított 1952. évi III. törvény részletesen rögzíti és 
meghatározza. 
 
II. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakost, 
kárbejelentő ügyfelet, valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló Generali-
Providencia Biztosító Zrt.-t (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.). 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, Jakubek Zoltán 2151 Fót, Batthyány u. 11. sz. alatti lakos, kárbejelentő 
ügyfél, valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló Generali-Providencia 
Biztosító Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.) értesítésére, a jognyilatkozat 
kiadására: a döntést követő 8 napon belül.  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
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K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z520/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Tuza János 2120 Dunakeszi, Huszka J. u. 47.sz. alatti lakos közlekedési kártérítése tárgyában 

(323. sz. anyag)  
I. 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Tuza János 2120 
Dunakeszi, Huszka J. u. 47. sz. alatti lakosnak, az általa vezetett LIC-427 frsz-ú Ford Mondeo 
típusú személygépkocsiban, a 2011. július 13-i káresemény kapcsán keletkezett 
kárbejelentésében, kártérítési igényében foglaltakat - annak bizonyítottságára (teljes körű 
bizonyítottsága) figyelemmel – elismeri. 
 
1.2./ A Képviselő-testület egyúttal úgy dönt, hogy az ügyben kialakult helyzetért való 
felelőssége mértékét 100 %-ban állapítja meg. 
 
1.3./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint Tuza János dunakeszi lakosnak, 
ügyfélnek a 2011. július 13-i káresemény kapcsán tett bejelentése, kártérítési igénye 
valósággal való egyezősége teljes körűen bizonyított. 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való egyezőségének 
bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító felet terheli (Polgári 
Törvénykönyv 339. §-344. §). 
 
2./ Tuza János 2120 Dunakeszi, Huszka J. u. 47.sz. alatti lakos, ügyfél, e határozat bírósági 
felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat kézhezvételét követő naptól 
számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz (székhely: 1146. Budapest, Thököly út 
97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál (2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel kérheti. 
 
A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegen köteles leróni. A kereseti illetéke mértéke 20.000.-Ft. 
 

I N D O K O L Á S 

Tuza János 2120 Dunakeszi, Huszka J. u. 47. sz. alatti lakos 2011. július 25-én 
közlekedési kártérítés iránti kérelmet nyújtott be Fót Város Önkormányzatának, illetve 
a Polgármesteri Hivatalnak címezve. 
 
A kárbejelentés szerint Tuza János 2011. július 13-án 13 óra 10 perckor, száraz, napos időben 
a tulajdonát képező LIC-427 frsz-ú Ford Mondeo típusú személygépkocsival közlekedett a 
Fót, Fáy András sétányon, amikor Fáy András sétány 4. számalatti ingatlan előtt az út 



 

közepén ráhajtott egy kijavított - 20 cm hosszúságú, 10 cm széles, és 10 cm mély - kátyúra, 
melyből kifordult a benne lévő aszfalt darab, ezzel sérülést okozva a gépkocsi aljában. 
 
Az esetnek egy szemtanúja volt, az ügyben rendőri intézkedésre sor került, valamint az esettel 
összefüggésben fénykép felvételek készültek. Egyúttal a kárbejelentő ügyfél a tárgyi ügyben 
2011. július hó 25. napján - a teljeskörűen összeállított kárbejelentő igényével együtt, - 
becsatolta a Dunakeszi Rendőrkapitányság Fóti Rendőrörse által 13120/3249/2011/ált. szám 
alatt, az ügyre vonatkozóan kiállított rendőrségi igazolást, valamint – hiánypótlási eljárás 
részeként, - a DEKRA-Expert Kft. által 2011. augusztus 31-én készített, és lezárt szakértői 
véleményét. 
 
A DEKRA-Expert Kft. által 2011. augusztus 31-én készített szakértői vélemény szerint, a 
gépjárműben keletkezett kár javítására vonatkozó költség nettó 41.580.-Ft, a fényezés nettó 
27.263.-Ft, mindösszesen nettó 68.843.-Ft+vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA, bruttó 
86.054.-Ft. 
Fentieken túlmenően, a szakértői vélemény értéke a becsatolt 2011. szeptember 1-én kelt, CS-
000313/11 számú számla tanúsága szerint, - bruttó 19.000.-Ft összeget tesz ki. 
 

Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság a rendelkezésre álló iratok alapján az alábbi 
tényállást állapította meg: 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság álláspontja szerint, a kárbejelentő ügyfél az előadása 
szerinti kártérítési esemény bekövetkezte során, az általában elvárható magatartási szabály 
szerint járt el, ugyanis a bekövetkezett esemény egyedüli szemtanújaként rövid úton, és rövid 
határidővel intézkedett a rendőrség helyszíneléséről, az eset rekonstruálásáról (a tényállás 
teljekörű összeállításáról). 
 
Fentiekből következően az ügyben eljáró önkormányzati hatóság rögzíti, hogy a kárbejelentő 
ügyfél írásban tett nyilatkozata, a részletes kárbejelentés, a rendőrhatóság (szerv) igazolása, 
valamint hivatalos kárszakértői vélemény az ügyben teljeskörűen rendelkezésre állt. 

 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság - a kárigény bejelentéssel kapcsolatban - rögzíti 
továbbá, hogy Tuza János kárbejelentő ügyfél, bejelentő a területileg illetékes rendőrség előtt 
járt el, - a kártérítési üggyel kapcsolatban jegyzőkönyvet készíttetett, kárszakértői véleményt 
csatolt be, amely a bizonyítási eljárás lefolytatását megkönnyítette. 
 
A Képviselő-testület álláspontja szerint rögzíthető, hogy a kártérítési igény bejelentésével 
kapcsolatban benyújtott iratok hitelt érdemlően alátámasztják Tuza János ügyfél, bejelentő 
kártérítési igényében foglaltakat, és alátámasztják az ügyfélnek az eset valósággal való 
egyező lefolyását, megtörténtét. 
Tekintettel arra, hogy Tuza János ügyfél, kárbejelentő által, az önkormányzati hatósági ügy 
részeként becsatolt iratok kellőképpen alátámasztják a kárbejelentésben foglaltak valósággal 
való egyezőségét, - a Képviselő-testület, mint önkormányzati hatóság az ügyben további 
bizonyítási intézkedést nem eszközölt. 

 
Az ügyben eljáró Képviselő-testület álláspontja szerint, Tuza János dunakeszi lakos, ügyfél 
bejelentése, kártérítési igénye valósággal való egyezősége teljes körűen bizonyított, azzal, 
hogy a Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való 
egyezőségének bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító (bizonyító) 
felet terheli (Polgári Törvénykönyv 339. §-344. §) (bizonyítási teher alakulásának 
főszabálya). 



 

 
Fentiek alapján a Képviselő-testület Tuza János 2120 Dunakeszi, Huszka J. u. 47. sz. alatti 
lakosnak, az általa vezetett LIC-427 frsz-ú Ford Mondeo típusú személygépkocsiban, a 2011. 
július 13-i káresemény kapcsán keletkezett kárbejelentésében, kártérítési igényében 
foglaltakat - annak bizonyítottságára (teljes körű bizonyítottsága) figyelemmel – 100 % 
mértékben elismerte. 
A Képviselő-testület egyúttal rögzíti, hogy álláspontja szerint, a kártérítéssel összefüggő, a 
gépjárműben bekövetkezett kárt - más felelős személy vagy szervezet hiányában – az 
Önkormányzat a Generali-Providencia Biztosító Zrt.-nél megkötött, fennálló és érvényes 
külön felelősség biztosítás keretein belül viseli. 
 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. 
törvény (szerződés hiányában okozott) kártérítési felelősségre irányadó 339. §-344. §-ai 
szerint: 
 
„A kártérítés általános szabályai 
 
339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(2) A bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a 
felelősség alól részben mentesítheti. 
 
340. § (1) A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, 
amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. 
(2) A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért felelős. 
 
341. § (1) Károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, akinek 
részéről a veszély fenyeget, tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, illetőleg kötelezze a kár 
megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére és - szükség szerint - biztosíték adására. 
(2) Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a károsodás veszélyét tisztességtelen gazdasági 
tevékenységgel idézték elő. 
 
342. § (1) Semmis valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott 
károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget előre korlátozza 
vagy kizárja. 
(2) Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás 
társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. 
 
343. § A jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása 
érdekében a támadónak okozott kárt nem kell megtéríteni, ha a védekező az elhárítással a 
szükséges mértéket nem lépte túl. 
 
344. § (1) Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, 
egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg. 
(2) A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának 
arányát nem lehet megállapítani. 
(3) A bíróság mellőzheti az egyetemleges felelősség megállapítását, és a károkozókat 
közrehatásuk arányában is marasztalhatja, ha 
a) ez a kár megtérítését nem veszélyezteti, és tetemesen nem is késlelteti, vagy 



 

b) a károsult maga is közrehatott a kár bekövetkeztében, vagy igénye érvényesítésével 
menthető ok nélkül késlekedett.” 
 
A határozat - eljárásjogi szempontból - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990.évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 11. §-án, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 109-111. §-ain alapul. 
 
Az Ötv. 11. §-a alapján: 
„Ötv. 11. § (1) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 
(2) … 
(3) …”. 
 
A Ket. bírósági felülvizsgálatra irányadó 109-111. §-ai szerint: 
„Bírósági felülvizsgálat 
109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 
egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróságtól a határozatot hozó hatóság, képviselő-testület által hozott 
határozat esetében a helyi önkormányzat elleni kereset indításával. A keresetindítás 
határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 
(2) Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől 
számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a közlésétől számított harminc napon belül 
közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható meg, ha a végzést 
miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási 
szerv vagy kormányhivatal vezetője vagy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában - ha központi államigazgatási szerv vezetője hozta, vagy ha törvény az ügyben az 
első fokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nemperes 
eljárásban vizsgálja felül. 
(3) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban a 
fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés 
törvény rendelkezései szerint kizárt. 
(4) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az első fokú döntést hozó hatóság erről az 
ügy iratainak felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti 
azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító 
szervet is értesíti. 
110. § (1) A keresetlevél, illetve a kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a 
keresetlevélben, illetve a kérelemben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A 
végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak 
elbírálásáig nem foganatosítható. 
(2) A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok 
gyakorlására is. 
(3) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat 
a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, 
b) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja, 



 

c) a honvédelmi kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettséget állapít meg. 
111. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási 
döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény  
rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. 
(2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál 
ugyanabban az ügyben azonos tényállás mellett - a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság 
által elrendelt új eljárás kivételével - nincs helye új eljárásnak. 
(3) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és 
indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles 
eljárni.” 
 
A polgári perrendtartásról szóló, többszörösen módosított 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 324. §-a szerint „(1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási 
határozat felülvizsgálata iránti perekben e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat… 
b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, 
(3) E fejezet alkalmazásában  
a) közigazgatási szerv: a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára jogosult 
szerv, szervezet vagy személy, 
b) közigazgatási eljárás: a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat 
meghozatalát megelőző eljárás.”. 
 
A Pp. 326. §-a szerint „ (1) A bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv 
székhelye alapítja meg. Ha a közigazgatási szerv székhelye nem a működési területén 
található, a bíróság illetékességét a közigazgatási szerv működési területe alapítja meg. Ha a 
közigazgatási szerv illetékessége az egész országra kiterjed, a perre a Fővárosi Bíróság 
kizárólagosan illetékes.”. 
 
A Pp. 327. §-a alapján „ (1) A közigazgatási per indítására az jogosult: 
a) aki a felülvizsgálandó közigazgatási határozat alapjául szolgáló eljárásban ügyfél volt 
vagy az ügyfél jogállása illette meg,.. 
(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért 
határozatot hozta.”. 
 
A Pp. 330. §–a figyelembevételével „(1) A keresetlevelének a 121. §-ban  meghatározottakon 
túl, ide nem értve a 121.  § (1) bekezdésének f) pontjában foglaltakat – tartalmaznia kell: 
a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint  
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per 
vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.”.  
 
A határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az illetékekről szóló, többször 
módosított 1990 évi XCII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése, az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
„43. § (3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha 
törvény másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű 



 

kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos – 
20.000 forint.” 
 
II. 
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Tuza János 2120 Dunakeszi, Huszka J. u. 47.sz. alatti lakost, 
ügyfelet, valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló Generali-Providencia 
Biztosító Zrt.-t (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.). 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Tuza János 2120 Dunakeszi, Huszka J. u. 47.sz. alatti lakos, ügyfél, 
valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló Generali-Providencia 
Biztosító Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.) értesítésére, a jognyilatkozat 
kiadására: a döntést követő 8 napon belül.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z521/2011. 

 
Tárgy: Kutasiné Szőke Erzsébet Fót, Géza 
fejedelem u. 11.sz. alatti lakos közlekedési 
kártérítése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z521/2011. (XI. 16.) KT határozat 
Kutasiné Szőke Erzsébet Fót, Géza fejedelem u. 11.sz. alatti lakos közlekedési kártérítése 

tárgyában 
(322. sz. anyag)  

 
I. 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kutasiné Szőke 
Erzsébet Fót, Géza fejedelem u. 11. sz. alatti lakosnak a Géza fejedelem utcában, a Géza 
fedelem u. 11. sz. ház közelében, az általa vezetett LHV-216 frsz-ú Mercédes típusú 
személygépkocsiban 2011. április 21-i káresemény kapcsán keletkezett kárbejelentésében, 
kártérítési igényében foglaltakat - annak bizonyítatlanságára (bizonyítottsága hiányára) 
figyelemmel - elutasítja. 
 
1.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint Kutasiné Szőke Erzsébet fóti 
lakosnak, ügyfélnek a 2011. április 21-i káresemény kapcsán tett bejelentése, kártérítési 
igénye valósággal való egyezősége nem bizonyított. 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való egyezőségének 
bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító felet terheli (Polgári 
Törvénykönyv 339. §-344. §). 
 
2./ Kutasiné Szőke Erzsébet 2151 Fót, Géza fejedelem u. 11. sz. alatti lakos, ügyfél, e 
határozat bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat 
kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz (székhely: 
1146. Budapest, Thököly út 97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalánál (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel kérheti. 
 
A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegen köteles leróni. A kereseti illetéke mértéke: 20.000.-Ft. 
 
3./ A Képviselő-testület tájékoztatja Kutasiné Szőke Erzsébet 2151 Fót, Géza fejedelem u. 11. 
sz. alatti lakost, ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339. §-ában 
foglalt sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár bekövetkezéséből 
számított követelés esedékessé válásától (2011. április 21.) számított 5 éven belül, a kár 
okozójával szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 
 
 
 



 

I N D O K O L Á S 
 

Kutasiné Szőke Erzsébet 2151 Fót, Géza fejedelem u. 11. sz. alatti lakos 2011. május 09-én 
közlekedési kártérítés iránti kérelmet nyújtott be Fót Város Önkormányzatának, illetve a 
Polgármesteri Hivatalnak címezve. 
 
A kárbejelentés és előadás szerint Kutasiné Szőke Erzsébet 2151 Fót, Géza fejedelem u. 11. 
sz. alatti lakos, 2011. április 21-én a délelőtti órákban, a Géza fejedelem utcában, a Géza 
fejedelem u. 11. sz. ház közelében, az általa vezetett LHV-216 frsz-ú Mercedes típusú 
személygépkocsival belehajtott egy gödörbe, amelynek következtében a gépjárművében 
anyagi kár keletkezett. 

 
A kárbejelentő ügyfél által becsatolt rendőrségi igazolás szerint, a kárbejelentő 2011. április 
21-én 9 óra 50 perckor, az ingatlana előtti megálláskor egy csattanásra lett figyelmes, és 
kiszállás után a gépjármű előtt alkatrészeket talált, amelyek a gépjármű futóművének 
alkatrészei. 
 
A Lendvai Autójavító Kft. által 2011. május 3-án kiállított, LJ9SA 2109746 számú számla 
szerint a gépjárművön doblemez javítás, valamint lakatos munka vált szükségessé. 
A kárbejelentő ügyfél által becsatolt okiratok tanúsága szerint, a számla javítási költségként 
az alábbi tételeket tartalmazza: 
 
Doblemez javító készlet nettó 19.200.-Ft 
Szerelő munkadíj  nettó   7.500.-Ft 
Lakatos munkadíj  nettó 15.500.-Ft    
Alváz védelem  nettó   5.000.-Ft 
Üreg védelem   nettó   2.500.-Ft 
Mindösszesen:  nettó 49.700.-Ft azaz bruttó 62.125.-Ft 
 
A kárbejelentő ügyfél 2011. május 09. napján kelt beadványában kérte az Önkormányzattól, a 
tárgyi káresemény ügyében keletkezett igazolt kára megtérítését. 
 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság a rendelkezésre álló iratok alapján, az alábbi 
tényállást állapította meg: 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a károsult a káreseményről fényképeket készíttetett, ám 
ezek nem mutatják a tényleges sérülést. 
Az egyik képen látható egy spirál rugó, ami a kárt szenvedett Mercedes gépjármű hordrugója 
lehet. Ez a rugó, a felvételen sérülésmentes állapotban látható. 
Műszaki álláspont, szakértői vélemény szerint, amennyiben ez a rugó eltörik, akkor 
anyagfáradásra lehet következtetni, vagy ha mégis, akkor olyan erejű ütközésnek lehet a 
következménye, amely során minden esetben kiszakad a futómű és a hozzá kapcsolódó 
tartószerkezet is.  
A Képviselő-testület úgy látja, hogy ún. anyagfáradás miatt eltört rugó okozhatta a gépkocsi 
doblemezének a sérülését. A káresemény az anyagfáradás miatt bárhol bekövetkezett volna.  
A becsatolt rendőrségi szemle egy állapotot rögzít, a káresemény ezért nem tekinthető 
igazoltnak ezen az alapon. A szakvélemény alapján, a képen látható spirál rugó nem kerülhet 
ki a járműből, csak abban az esetben, ha a kerék is kitörik, de az ott volt a helyén.  
Ezen indokok alapján, a Képviselő-testületnek az a véleménye, hogy a kártérítési igény 
benyújtásakor a kátyúkárra hivatkozni nem lehet, az Önkormányzatot ezért kártérítési 
felelősség nem terheli. 



 

 
A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy a Géza fejedelem utca és környéke lakói 2001. 
évben engedély nélküli útépítési munkát végeztek, amelynek során mart aszfalt leterítésére 
került sor. Az aszfalt leterítése következtében, az utcában található szennyvízakna fedlapok - 
a vonatkozó útügyi előírások megsértésével, szabálytalanul - befedésre kerültek. 
 
A Polgármesteri Hivatal az általa 2001. október 4-én eszközölt felszólító levélben felhívta a 
lakóközösség képviselőinek figyelmét arra, hogy kártérítési felelősség terheli a 
lakóközösséget amennyiben az elfedett szennyvízakna fedlapokat 30 napon belül nem 
helyezik szintbe és a megépült út műszaki átadás-átvételére vonatkozó eljárást nem indítják 
meg. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a tárgybani út műszaki átadás-átvételére a mai napig nem 
került sor, azt üzemeltetésre Fót Város Önkormányzata nem vette át. 
Az Önkormányzat saját költségén kb. 50 méter hosszan az úton lévő hibákat kijavította. 
 
Kutasiné Szőke Erzsébet ügyfél tulajdonjogát - az ingatlanról kiállított tulajdoni lap 
adattartalma, az ingatlan-nyilvántartás adatai szerint - 2007. augusztus 10. napjával jegyezte 
be a Dunakeszi Körzeti Földhivatal, melyből következően megállapítható, hogy az ügyfél 
feltételezhetően tudomással bírt és bír a tárgybani út műszaki állapotáról, valamint az 
engedély nélküli létesítéséről. 
 
Fót Város Önkormányzatának Polgármester Hivatala 2011. július 6-án a panaszos ügyfél 
kárbejelentését - mellékleteivel együtt - megküldte a Generali-Providencia Biztosító Zrt-nek 
(székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.), mivel Fót Város Önkormányzata ezzel a 
Biztosító Társasággal áll - felelősségbiztosítási szerződés jogcímen, - szerződéses 
jogviszonyban, a tulajdonában lévő közutakon történt közlekedési káresemények 
vonatkozásában. 

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2011. július 12. napján kelt levelében a kártérítési 
eljárás lebonyolításához az Önkormányzat felelősséget elismerő nyilatkozatának megküldését 
kérte. 

Tekintettel arra, hogy a kárbejelentés szerint a káreseménynek szemtanúja nem volt, ezért a 
Polgármesteri Hivatal, mint az ügyben a döntés előkészítésért felelős közigazgatási szerv 
részéről ún. tanúmeghallgatásra az ügyben nem került sor. 
 
A Képviselő-testület, mint az ügyben eljáró önkormányzati hatóság álláspontja szerint, 
Kutasiné Szőke Erzsébet fóti lakos, ügyfél bejelentése, kártérítési igénye valósággal való 
egyezősége - részben a műszaki, részben a jogi indokokra és körülményekre tekintettel, - 
teljes körűen nem bizonyított. 
 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való 
egyezőségének bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító (bizonyító) 
felet terheli (Polgári Törvénykönyv 339. §-344. §) (bizonyítási teher alakulásának 
főszabálya). 
 
Az ügyben eljáró Képviselő-testület rögzíti, hogy a kártérítési igény bejelentésével 
kapcsolatban benyújtott iratok nem támasztják alá hitelt érdemlően Kutasiné Szőke Erzsébet 
ügyfél bejelentő kártérítési igényében foglaltakat. 
 



 

Másodsorban a Képviselő-testület, mint döntéshozó rögzíti, hogy az ügyfél által írásban tett 
kártérítési igényével kapcsolatban Fót Város Önkormányzatát - a tárgybani, 2011. évben, 
műszaki szempontból javított út kezelésbe történő átadás-átvétele hiányában – a kialakult 
helyzetért polgári jogi felelősség nem terheli. 
 
A Képviselő-testület - a kártérítési igény bejelentéssel kapcsolatban - rögzíti továbbá, hogy 
Kutasiné Szőke Erzsébet ügyfél, bejelentő a területileg illetékes rendőrség előtt eljárt, - a 
kártérítési üggyel kapcsolatban jegyzőkönyvet készíttetett, de a rendőrség által kiállított 
igazolásban foglalt megállapítások, körülményekre történő utalások - annak általános 
jellegére figyelemmel, - nem támasztják alá kellőképpen a kártérítési igénybejelentésben 
foglaltakat, figyelemmel a Képviselő-testület által eszközölt műszaki indokolásban  
foglaltakra. 
 
Fentiek alapján a Képviselő-testület Kutasiné Szőke Erzsébet Fót, Géza fejedelem u. 11. sz. 
alatti lakos által, az általa vezetett LHV-216 frsz-ú Mercédes típusú személygépkocsiban 
2011. április 21-i káresemény kapcsán keletkezett kárbejelentésében, kártérítési igényében 
foglaltakat - annak bizonyítatlanságára (bizonyítottsága hiányára), valamint polgári jogi 
felelőssége hiányára figyelemmel - elutasította. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint a jelen ügyben Fót Város 
Önkormányzatát kártérítési felelősség azért sem terheli, mivel az ügyfél bejelentésében írt 
káresemény más okra, illetve okokra visszavezethetően is bekövetkezhetett. 
 
E körülményre figyelemmel, a Képviselő-testület álláspontja szerint a gépjárműben 
bekövetkezett kár megtérítésére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, 
többször módosított 1959. évi IV. törvény (szerződés hiányában okozott) 99. §-ra is irányadó, 
amely rögzíti, hogy „99. § A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó 
hasznokat szedni, viseli a dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek 
megtérítésére senkit sem lehet kötelezni.” 
 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, a kártérítéssel összefüggő tényállás (a felelősségi 
viszonyok) teljes körű tisztázásáig, a gépjárműben bekövetkezett kárt - más felelős személy 
vagy szervezet hiányában - a tulajdonos viseli. 
 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. 
törvény (szerződés hiányában okozott) kártérítési felelősségre irányadó 339. §-344. §-ai 
szerint: 
 
„A kártérítés általános szabályai 
339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(2) A bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a 
felelősség alól részben mentesítheti. 
340. § (1) A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, 
amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. 
(2) A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért felelős. 
341. § (1) Károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, akinek 
részéről a veszély fenyeget, tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, illetőleg kötelezze a kár 
megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére és - szükség szerint - biztosíték adására. 



 

(2) Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a károsodás veszélyét tisztességtelen gazdasági 
tevékenységgel idézték elő. 
342. § (1) Semmis valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott 
károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget előre korlátozza 
vagy kizárja. 
(2) Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás 
társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. 
343. § A jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása 
érdekében a támadónak okozott kárt nem kell megtéríteni, ha a védekező az elhárítással a 
szükséges mértéket nem lépte túl. 
344. § (1) Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, 
egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg. 
(2) A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának 
arányát nem lehet megállapítani. 
(3) A bíróság mellőzheti az egyetemleges felelősség megállapítását, és a károkozókat 
közrehatásuk arányában is marasztalhatja, ha 
a) ez a kár megtérítését nem veszélyezteti, és tetemesen nem is késlelteti, vagy 
b) a károsult maga is közrehatott a kár bekövetkeztében, vagy igénye érvényesítésével 
menthető ok nélkül késlekedett.” 
 
A határozat - eljárásjogi szempontból - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990.évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 11. §-án, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 109-111. §-ain alapul. 
 
Az Ötv. 11. §-a alapján: 
„Ötv. 11. § (1) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 
(2) … 
(3) …”. 
 
A Ket. bírósági felülvizsgálatra irányadó 109-111. §-ai szerint: 
„Bírósági felülvizsgálat 
109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 
egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróságtól a határozatot hozó hatóság, képviselő-testület által hozott 
határozat esetében a helyi önkormányzat elleni kereset indításával. A keresetindítás 
határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 
(2) Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől 
számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a közlésétől számított harminc napon belül 
közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható meg, ha a végzést 
miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási 
szerv vagy kormányhivatal vezetője vagy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában - ha központi államigazgatási szerv vezetője hozta, vagy ha törvény az ügyben az 
első fokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nemperes 
eljárásban vizsgálja felül. 



 

(3) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban a 
fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés 
törvény rendelkezései szerint kizárt. 
(4) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az első fokú döntést hozó hatóság erről az 
ügy iratainak felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti 
azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító 
szervet is értesíti. 
110. § (1) A keresetlevél, illetve a kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a 
keresetlevélben, illetve a kérelemben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A 
végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak 
elbírálásáig nem foganatosítható. 
(2) A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok 
gyakorlására is. 
(3) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat 
a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, 
b) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja, 
c) a honvédelmi kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettséget állapít meg. 
111. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási 
döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény 
rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. 
(2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál 
ugyanabban az ügyben azonos tényállás mellett - a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság 
által elrendelt új eljárás kivételével - nincs helye új eljárásnak. 
(3) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és 
indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles 
eljárni.” 
 
A polgári perrendtartásról szóló, többszörösen módosított 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 324. §-a szerint:  
„ (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat 
a)… 
b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, 
c…) 
(3) E fejezet alkalmazásában  
a) közigazgatási szerv: a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára jogosult 
szerv, szervezet vagy személy, 
b) közigazgatási eljárás: a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat 
meghozatalát megelőző eljárás.”. 
 

A Pp. 326. §-a szerint: 

 „326. § (1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége meghatározva nincs, vagy törvény 
eltérően nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv 
székhelye alapítja meg.” 



 

 
A Pp. 327. §-a alapján: 
„327. § (1) A közigazgatási per indítására jogosult: 
a) az ügyfél, 
b)... 
(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért 
határozatot hozta.” 
 
A Pp. 330. §–a figyelembevételével: 
„330. § (1) A keresetlevelének a 121. §-ban  meghatározottakon túl, ide nem értve a 121.  § 
(1) bekezdésének f) pontjában foglaltakat – tartalmaznia kell: 
a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint  
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per 
vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.” 
 
A határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az illetékekről szóló, többször 
módosított 1990 évi XCII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése, az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
„43. § (1)… 
(2)… 
(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény 
másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, 
társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos – 20.000 forint.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Kutasiné Szőke Erzsébet Zoltán 2151 Fót, Géza fejedelem u. 
11. sz. alatti lakost, ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar 
Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339.-
344 §-ában foglalt sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár 
bekövetkezéséből számított követelés esedékessé válásától (2011. április 21.) számított 5 éven 
belül, a kár okozójával szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 
 
A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) felelősségi jogviszonyra irányadó elévülés 
szabályai (324. §, 326. §) alapulvételével: 
 
„Az elévülés szabályai 
324. § (1) A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 
(2) A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A főköveteléstől 
független mellékkövetelések elévülése a főkövetelést nem érinti. 
(3) A követelés elévülése az azt biztosító kézizálogból való kielégítést nem akadályozza. 
325. § (1) Az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet. 
(2) A felek rövidebb elévülési határidőben is megállapodhatnak; a megállapodás csak írásban 
érvényes. Az egy évnél rövidebb elévülési határidőt a felek írásban legfeljebb egy évre 
meghosszabbíthatják, egyébként az elévülési határidők meghosszabbítására irányuló 
megállapodás semmis. 
326. § (1) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. 
(2) Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály 
megszűnésétől számított egy éven belül - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében 
pedig három hónapon belül - a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már 



 

eltelt, vagy abból egy évnél, illetőleg három hónapnál kevesebb van hátra. Ezt a rendelkezést 
kell alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott. 
327. § (1) A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való 
érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, végül a 
tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. 
(2) Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése 
után az elévülés újból megkezdődik. 
(3) Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést 
csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Kutasiné Szőke Erzsébet 2151 Fót, Géza fejedelem u. 11. sz. 
alatti lakost, ügyfelet, hogy a polgári bíróság előtti ún. peres és ún. nem peres eljárás 
szabályait a Polgári perrendtartásról szóló, többször módosított 1952. évi III. törvény 
részletesen rögzíti és meghatározza. 
 
II. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Kutasiné Szőke Erzsébet 2151 Fót, Géza fejedelem u. 11. sz. alatti 
lakost, kárbejelentő ügyfelet, valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló 
Generali-Providencia Biztosító Zrt.-t (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.). 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Kutasiné Szőke Erzsébet 2151 Fót, Géza fejedelem u. 11. sz. alatti 
lakos, kárbejelentő ügyfél valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló 
Generali-Providencia Biztosító Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.) 
értesítésére, a jognyilatkozat kiadására: a döntést követő 8 napon belül.  
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z522/2011. 

 
Tárgy: Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, 
Juhos u. 30. sz. alatti lakos közlekedési 
kártérítése. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z522/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti lakos 

közlekedési kártérítése tárgyában  
(321. sz. anyag)  

 
I. 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kalocsai Györgyné 
1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti lakosnak, az általa vezetett KSK-362 frsz-ú Mitsubishi 
Colt típusú személygépkocsiban, a 2010. október 26-i káresemény kapcsán keletkezett 
kárbejelentésében, kártérítési igényében foglaltakat - annak bizonyítatlanságára (teljes körű 
bizonyítottsága hiányára), valamint okirati bizonyítékok közötti tartalmi ellentétre 
figyelemmel - elutasítja. 
 
1.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint Kalocsai Györgyné budapesti 
lakosnak, ügyfélnek a 2010. október 26-i káresemény kapcsán tett bejelentése, kártérítési 
igénye valósággal való egyezősége teljes körűen nem bizonyított. 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való egyezőségének 
bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító felet terheli (Polgári 
Törvénykönyv 339. §-344. §). 
 
1.3./ A Képviselő-testület megkeresi a területileg illetékes nyomozó hatóságot, hogy Kalocsai 
Györgyné budapesti lakosnak, ügyfélnek a 2010. október 26-i, állítólagos gépjármű 
káreseménye kapcsán tett bejelentésében, kártérítési igényében foglaltak tekintetében rögzített 
lényeges okirati ellentmondást, - nyomozati szervi hatáskörben vizsgálja meg. 
 
2./ Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti lakos, ügyfél, e határozat 
bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat kézhezvételét követő 
naptól számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz (székhely: 1146. Budapest, 
Thököly út 97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel kérheti. 
 
A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegen köteles leróni. A kereseti illetéke mértéke 20.000.-Ft. 
 
3./ A Képviselő-testület tájékoztatja Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti 
lakost, ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339. §-ában foglalt 
sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár bekövetkezéséből 
számított követelés esedékessé válásától (2010. október 26.) számított 5 éven belül, a kár 
okozójával szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 



 

 
 

I N D O K O L Á S 
 
Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti lakos (a továbbiakban: ügyfél) 2010. 
szeptember 28-án írásban jelezte Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál, 
hogy 2010. október 26-án a késő esti órákban, szakadó esőben a tulajdonát képező KSK-362 
frsz-ú Mitsubishi Colt típusú személygépkocsival közlekedett a Fót, Munkácsy Mihály utcán, 
amikor a sötétben egy esővízzel megtelt gödörbe hajtott, melynek következtében a gépkocsi 
bal sárvédő burkolata leszakadt. 
 
Az ügyben keletkezett iratanyag tanúsága szerint az esetnek szemtanúja nem volt, az ügyben 
rendőri intézkedésre nem került sor.  
 
A HNH Autószervíz által 2010. szeptember 28-án kiállított 2010/1449 számú számla szerint a 
KSK-362 frsz-ú Mitsubishi Colt típusú személygépkocsin bal első dobbetét cserét hajtottak 
végre. 
A számla szerint a dobbetét cseréjének anyagköltsége bruttó 15.374.-Ft összeget, munkadíja 
bruttó 8.412.-Ft összeget, összesen bruttó 23.791.-Ft összeget tett ki. 
 
Tekintettel arra, hogy Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő utak kezelése a Fóti 
Közszolgáltató Kft. feladatkörébe tartozik, Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatala a kártérítési igényt – a kárbejelentés mellékleteivel együtt - 2011. április 6-án átadta 
a Fóti Közszolgáltató Kft. részére. 

A Fóti Közszolgáltató Kft. 2011. április 13-án, - az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató 
Kft. között létrejött megbízási keretszerződés 3. pontjára való hivatkozással, mely szerint az 
Önkormányzat tulajdonában lévő utak esetében a Fóti Közszolgáltató Kft-t kártérítési 
kötelezettség nem terheli, - visszaküldte a kárbejelentést, további intézkedés megtétele végett. 

Fót Város Önkormányzatának Polgármester Hivatala 2011. április 28-án a kárbejelentő ügyfél 
kárbejelentését - mellékleteivel együtt - megküldte a Generali-Providencia Biztosító Zrt-nek 
(székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.), mivel Fót Város Önkormányzata ezzel a 
Biztosító Társasággal kötött felelősségbiztosítási szerződést, a tulajdonában lévő közutakon 
történt közlekedési káresemények biztosítása vonatkozásában. 

A Generali-Providencia Biztosító Zrt. 2011. május 12. napján kelt levelében a kártérítési 
eljárás lebonyolításához az Önkormányzat felelősséget elismerő nyilatkozatának megküldését 
kérte. 

Tekintettel arra, hogy a kárbejelentés szerint a káreseménynek szemtanúja nem volt és 
rendőrségi intézkedésre nem került sor, ezért tanúmeghallgatásra az ügyben nem került sorr. 
 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság a rendelkezésre álló iratok alapján, az alábbi 
tényállást állapította meg: 
A Képviselő-testület álláspontja szerint a kárbejelentő ügyfél, az előadása szerinti kártérítési 
esemény bekövetkezte során nem az általában elvárható magatartási szabály szerint járt el, 
ugyanis az állítólagosan bekövetkezett esemény egyedüli szemtanújaként nem intézkedett 
rövid úton a rendőrség helyszíneléséről, az eset, így a tényállás teljeskörű rekonstruálásáról (a  
bejelentésben foglaltak valósággal való egyezősége műszaki, valamint logikai szempontú 
bizonyíthatósága, összevetése érdekében). 
A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy a kárbejelentő ügyfél panaszbejelentéséhez 
kapcsolódóan a tárgyi, kártérítési ügyben kizárólag az ügyfél írásban tett nyilatkozata, 
valamint az ügyfél által a HNH Autószervíz (székhely: 1152 Budapest, Aporháza u. 61.) 



 

részéről beszerzett, 2010. szeptember 28-án kelt számla áll rendelkezésre, mely okiratokban 
foglaltak között tartalmi ellentmondást észlelt, ugyanis az ügyfél egy 2010. október 26-i 
állítólagos káreseményre hivatkozással nyújtott be a tárgyi ügyéhez kapcsolódóan egy, 
autószervíz által 2010. szeptember hó 28-i keltezéssel kiállított javítási számlát. 
 
A Képviselő-testület - a kárigény bejelentéssel kapcsolatban, - rögzíti továbbá, hogy Kalocsai 
Györgyné ügyfél, panaszbejelentő a területileg illetékes rendőrséghatóság előtt nem járt el, - a 
kártérítési üggyel, igénybejelentésével kapcsolatban jegyzőkönyvet nem készíttetett, nem 
vetetett fel, amely a bizonyítási eljárás lefolytatását és a tényállás teljeskörű megállapítását is 
megnehezítette. 
 
A Képviselő-testület a kárigény bejelentéssel kapcsolatban kiemeli, hogy a kárbejelentő 
ügyfél előadása szerint az állítólagos kártérítési esemény késő esti órákban, szakadó esőben 
következett be. 

Mivel az időjárási körülmények vezetéstechnikai szempontból igen nehezítettek voltak, ezért 
a Testület álláspontja szerint a kárbejelentő ügyfélnek az esős időben még fokozottabb 
óvatossággal, a belterületen megengedett maximális haladási sebességnél jóval lassabban, az 
út -és látási viszonyoknak megfelelően kellett volna vezetni a gépjárművét (ugyanis az eső 
„szakadó” jellegű volt). 

A kárbejelentő ügyfél előadása szerint az évek során a Munkácsy M. utcában 10 cm méter 
mély gödrök alakultak ki, vagyis a kárbejelentő ügyfélnek tudomása volt arról, hogy a még 
biztonságos útviszonyok miatt, - az időjárási körülményekre való tekintet nélkül is - fokozott 
óvatossággal kell vezetnie. 

A fent rögzítettekre tekintettel, a Képviselő-testület álláspontja szerint, Kalocsai Györgyné 
budapesti lakos, ügyfél bejelentése, kártérítési igénye valósággal való egyezősége nem 
bizonyított. Az ügyben eljáró Képviselő-testület rögzíti, hogy a kártérítési igény 
bejelentésével kapcsolatban benyújtott iratok nem támasztják alá hitelt érdemlően Kalocsai 
Györgyné ügyfél bejelentő kártérítési igényében foglaltakat. 
 
Az ügyben eljáró Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való 
egyezőségének bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító (bizonyító) 
felet terheli (Polgári Törvénykönyv 339. §-344. §) (bizonyítási teher alakulásának 
főszabálya). 

 
Fentiek alapján a Képviselő-testület Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti 
lakosnak, az általa vezetett KSK-362 frsz-ú Mitsubishi Colt típusú személygépkocsiban, a 
2010. október 26-i káresemény kapcsán keletkezett kárbejelentésében, kártérítési igényében 
foglaltakat - annak bizonyítatlanságára (bizonyítottsága hiányára), valamint okirati 
bizonyítékok közötti tartalmi ellentétre figyelemmel - elutasította. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint a jelen ügyben Fót Város 
Önkormányzatát kártérítési felelősség azért sem terheli, mivel az ügyfél bejelentésében írt 
káresemény más okra, illetve okokra visszavezethetően is bekövetkezhetett. 
 
E körülményre figyelemmel, a Képviselő-testület álláspontja szerint a gépjárműben 
bekövetkezett kár megtérítésére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, 
többször módosított 1959. évi IV. törvény (szerződés hiányában okozott) 99. §-ra is irányadó, 
amely rögzíti: 
  



 

„99. § A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni, viseli a 
dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem 
lehet kötelezni.” 
 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, a kártérítéssel összefüggő tényállás (a felelősségi 
viszonyok) teljes körű tisztázásáig, a gépjárműben bekövetkezett kárt - más felelős személy 
vagy szervezet hiányában - a tulajdonos viseli. 
 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. 
törvény (szerződés hiányában okozott) kártérítési felelősségre irányadó 339. §-344. §-ai 
szerint: 
 
„A kártérítés általános szabályai 
 
339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(2) A bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a 
felelősség alól részben mentesítheti. 
 
340. § (1) A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, 
amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. 
(2) A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért felelős. 
 
341. § (1) Károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, akinek 
részéről a veszély fenyeget, tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, illetőleg kötelezze a kár 
megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére és - szükség szerint - biztosíték adására. 
(2) Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a károsodás veszélyét tisztességtelen gazdasági 
tevékenységgel idézték elő. 
 
342. § (1) Semmis valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott 
károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget előre korlátozza 
vagy kizárja. 
(2) Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás 
társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. 
 
343. § A jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása 
érdekében a támadónak okozott kárt nem kell megtéríteni, ha a védekező az elhárítással a 
szükséges mértéket nem lépte túl. 
 
344. § (1) Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, 
egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg. 
(2) A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának 
arányát nem lehet megállapítani. 
(3) A bíróság mellőzheti az egyetemleges felelősség megállapítását, és a károkozókat 
közrehatásuk arányában is marasztalhatja, ha 
a) ez a kár megtérítését nem veszélyezteti, és tetemesen nem is késlelteti, vagy 
 
b) a károsult maga is közrehatott a kár bekövetkeztében, vagy igénye érvényesítésével 
menthető ok nélkül késlekedett.” 



 

 
A határozat - eljárásjogi szempontból - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990.évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 11. §-án, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 109-111. §-ain alapul. 
 
Az Ötv. 11. §-a alapján: 
„Ötv. 11. § (1) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 
(2) … 
(3) …”. 
 
A Ket. bírósági felülvizsgálatra irányadó 109-111. §-ai szerint: 
„Bírósági felülvizsgálat 
109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 
egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróságtól a határozatot hozó hatóság, képviselő-testület által hozott 
határozat esetében a helyi önkormányzat elleni kereset indításával. A keresetindítás 
határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 
(2) Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől 
számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a közlésétől számított harminc napon belül 
közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható meg, ha a végzést 
miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási 
szerv vagy kormányhivatal vezetője vagy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában - ha központi államigazgatási szerv vezetője hozta, vagy ha törvény az ügyben az 
első fokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nemperes 
eljárásban vizsgálja felül. 
(3) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban a 
fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés 
törvény rendelkezései szerint kizárt. 
(4) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az első fokú döntést hozó hatóság erről az 
ügy iratainak felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti 
azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító 
szervet is értesíti. 
110. § (1) A keresetlevél, illetve a kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a 
keresetlevélben, illetve a kérelemben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A 
végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak 
elbírálásáig nem foganatosítható. 
(2) A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok 
gyakorlására is. 
(3) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat 
a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, 
b) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja, 
c) a honvédelmi kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettséget állapít meg. 



 

111. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási 
döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény 
rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. 
(2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál 
ugyanabban az ügyben azonos tényállás mellett - a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság 
által elrendelt új eljárás kivételével - nincs helye új eljárásnak. 
(3) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és 
indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles 
eljárni.” 
 
A polgári perrendtartásról szóló, többszörösen módosított 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 324. §-a szerint:  
„324. § (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti 
perekben e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat 
a)… 
b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, 
c…) 
(3) E fejezet alkalmazásában  
a) közigazgatási szerv: a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára jogosult 
szerv, szervezet vagy személy, 
b) közigazgatási eljárás: a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat 
meghozatalát megelőző eljárás.”. 
 
A Pp. 326. §-a szerint: 

„326. § (1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége meghatározva nincs, vagy törvény 
eltérően nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv 
székhelye alapítja meg.” 
 
A Pp. 327. §-a alapján: 
„327. § (1) A közigazgatási per indítására jogosult: 
a) az ügyfél, 
b)... 
(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért 
határozatot hozta.” 
 
A Pp. 330. §–a figyelembevételével: 
„330. § (1) A keresetlevelének a 121. §-ban  meghatározottakon túl, ide nem értve a 121.  § 
(1) bekezdésének f) pontjában foglaltakat – tartalmaznia kell: 
a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint  
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per 
vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.” 
 
A határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az illetékekről szóló, többször 
módosított 1990 évi XCII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése, az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
„43. § (1)… 



 

(2)… 
(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény 
másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, 
társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos – 20.000 forint.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti 
lakost, ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar Köztársaság Polgári 
Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339.-344 §-ában foglalt 
sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár bekövetkezéséből 
számított követelés esedékessé válásától (2010. október 26.) számított 5 éven belül, a kár 
okozójával szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 
 
A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) felelősségi jogviszonyra irányadó elévülés 
szabályai (324. §, 326. §) alapulvételével: 
 
„Az elévülés szabályai 
324. § (1) A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 
(2) A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A főköveteléstől 
független mellékkövetelések elévülése a főkövetelést nem érinti. 
(3) A követelés elévülése az azt biztosító kézizálogból való kielégítést nem akadályozza. 
 
325. § (1) Az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet. 
(2) A felek rövidebb elévülési határidőben is megállapodhatnak; a megállapodás csak írásban 
érvényes. Az egy évnél rövidebb elévülési határidőt a felek írásban legfeljebb egy évre 
meghosszabbíthatják, egyébként az elévülési határidők meghosszabbítására irányuló 
megállapodás semmis. 
 
326. § (1) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. 
(2) Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály 
megszűnésétől számított egy éven belül - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében 
pedig három hónapon belül - a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már 
eltelt, vagy abból egy évnél, illetőleg három hónapnál kevesebb van hátra. Ezt a rendelkezést 
kell alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott. 
 
327. § (1) A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való 
érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, végül a 
tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. 
(2) Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése 
után az elévülés újból megkezdődik. 
 
(3) Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést 
csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti 
lakost, ügyfelet, hogy a polgári bíróság előtti ún. peres és ún. nem peres eljárás szabályait a 
Polgári perrendtartásról szóló, többször módosított 1952. évi III. törvény részletesen rögzíti és 
meghatározza. 
 
II. 
A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti lakost, 



 

kárbejelentő ügyfelet, az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló Generali-
Providencia Biztosító Zrt.-t (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.), valamint a 
területileg illetékes nyomozó hatóságot. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Kalocsai Györgyné 1152 Budapest, Juhos u. 30. sz. alatti lakos, 
kárbejelentő ügyfél valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló 
Generali-Providencia Biztosító Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.), 
továbbá a területileg illetékes nyomozó hatóság értesítésére, a jognyilatkozat kiadására: 
a döntést követő 8 napon belül.  
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z523/2011. 

 
Tárgy: Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, 
Madách Imre u. 22. sz. alatti lakos 
közlekedési kártérítése. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
Z523/2011. (XI.16.) KT. határozat 

Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. alatti lakos közlekedési kártérítése 
tárgyában 

(338. sz. anyag)  
 
I. 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Somogyiné Mázik 
Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. alatti lakosnak, az általa vezetett, Somogyi Miklós 
7432 Csombárd, Kossuth u. 20. szám alatti lakos tulajdonát képező JZK-731 forgalmi 
rendszámú Volkswagen Polo 1,4 típusú személygépkocsiban, az előadása szerint 2011. június 
17-i állítólagos káresemény kapcsán keletkezett kárbejelentésében, kártérítési igényében 
foglaltakat - annak bizonyítatlanságára (bizonyítottsága hiányára), valamint okirati 
bizonyítékok közötti lényeges tartalmi ellentétre figyelemmel - elutasítja. 
 
1.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint Somogyiné Mázik Erika fóti 
lakosnak, ügyfélnek a 2011. június 17-i káresemény kapcsán tett bejelentése, kártérítési 
igénye valósággal való egyezősége nem bizonyított. 
A Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való egyezőségének 
bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító felet terheli (Polgári 
Törvénykönyv 339. §-344. §). 
 
1.3./ A Képviselő-testület megkeresi a területileg illetékes nyomozó hatóságot, hogy 
Somogyiné Mázik Erika fóti lakosnak, ügyfélnek a 2011. június 17-i, állítólagos káreseménye 
kapcsán tett bejelentésében, kártérítési igényében foglaltak tekintetében rögzített lényeges 
okirati ellentmondást, - nyomozati szervi hatáskörben vizsgálja meg. 
 
2./ A Képviselő-testület tájékoztatja Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. 
sz. alatti lakost, ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339. §-ában 
foglalt sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár bekövetkezésétől, a 
követelés esedékessé válásától (2011. június 17.) számított 5 éven belül, a kár okozójával 
szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 
 
Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. alatti lakos, ügyfél, e határozat 
bírósági felülvizsgálatát - jogszabálysértésre hivatkozással - a határozat kézhezvételét követő 
naptól számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz (székhely: 1146. Budapest, 
Thököly út 97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatalánál 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) benyújtandó keresettel kérheti. 
 
 



 

A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegen köteles leróni. A kereseti illetéke mértéke 20.000.-Ft. 
 

I N D O K O L Á S 
 
Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. alatti lakos (a továbbiakban: 
kárbejelentő ügyfél) 2011. június 28-án írásban jelezte Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalánál, hogy az általa vezetett JZK-731 forgalmi rendszámú Volkswagen 
Polo 1,4  típusú személygépkocsiban 2011. június 17-én kár következett be. 
 
A kárbejelentő ügyfél előadása szerint, 2011. június 17-én a délelőtti órákban,  Somogyi 
Miklós 7432 Csombárd, Kossuth u. 20. szám alatti lakos tulajdonát képező  JZK-731 frsz-ú 
Volkswagen Polo 1,4 típusú személygépkocsival a Madách Imre utcában, a Németh Kálmán 
út irányába haladt, amikor – beadványa szerint – hirtelen  az általa vezetett gépjármű elé 
kanyarodott, egy az utcában parkoló gépkocsi, emiatt irányváltoztatásra kényszerült, és 
belehajtott egy ún. kátyúba, aminek következtében a gépjármű jobb első kerekén defekt 
keletkezett, és a felni is  megsérült. 
A kárbejelentő ügyfél előadása szerint az esetet követően fényképeket készített, melyeket a 
kárbejelentéshez csatolt. 
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy az esetnek - előadása szerint, - rajta kívül további két 
szemtanúja volt, azonban az ügyben rendőri intézkedésre nem került sor.  
 
Az ügyben eljáró önkormányzati hatóság a rendelkezésre álló iratok alapján, az alábbi 
tényállást állapította meg: 
A Képviselő-testület álláspontja szerint az ügyfél az előadása szerinti kártérítési esemény 
bekövetkezte során nem az általában elvárható magatartási szabály szerint járt el, ugyanis az 
állítólagosan bekövetkezett esemény sértettjeként nem intézkedett rövid úton és határidővel a 
rendőrség helyszíneléséről, az eset rekonstruálásáról. 
 
A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy a kárbejelentő ügyfél panaszbejelentéséhez 
kapcsolódóan a tárgyi, kártérítési ügyben kizárólag az ügyfél írásban tett nyilatkozatát 
nyújtotta be, mellyel együtt az ügyben az általa becsatolt fényképek, a forgalmi engedély, a 
gépjármű használatba vételi engedély, továbbá az ügyféllel történő telefonbeszélgetésről 
készült feljegyzés áll rendelkezésre. 
 
A Képviselő-testület a rendelkezésre álló bizonyítékok (bizonyítási eszközök) mérlegelése 
körében megállapította hogy a magánokiratokban foglaltak között tartalmi ellentmondás áll 
fenn, ugyanis a kárbejelentő ügyfél egy 2011. június 17-i állítólagos káreseményre 
hivatkozással nyújtott be a tárgyi kártérítési bejelentéséhez kapcsolódóan, a gépjárműről és az 
állítólagos kárt előidéző kátyúról 2011. május 6. napján, a késő esti órákban felvett és 
készített fényképfelvételeket. Ezen, magánokiratban rögzített adatállományok között fennálló 
lényeges tartalmai ellentétre tekintettel, a Képviselő-testület a kárbejelentő ügyfél által tett 
írásbeli nyilatkozatában megjelölt két tanú ún. tanúként történő meghallgatásáról nem 
intézkedett. 
 
A Képviselő-testület a kárigény bejelentéssel kapcsolatban rögzíti továbbá, Somogyiné Mázik 
Erika kárbejelentő ügyfél a területileg illetékes rendőrség előtt nem járt el, - a kártérítési 
üggyel kapcsolatban jegyzőkönyvet nem készíttetett, nem vetetett fel, amely a bizonyítási 
eljárás lefolytatását és a tényállás teljeskörű megállapítását is megnehezítette. 



 

 
 

A Képviselő-testület rögzíti továbbá, hogy a kártérítési ügyben keletkezett, rendelkezésre álló 
okirati bizonyítékok alapján, a Polgármesteri Hivatal 2011. szeptember 27. napján a 
kárbejelentő ügyféllel telefonon felvette a kapcsolatot, amelynek során a kárbejelentő ügyfél 
előadta, hogy a gépjármű javíttatásáról nem intézkedett, hanem a gépjármű sérült kerekének 
helyére a család használaton kívüli Opel Corsa típusú személygépkocsijának kerekét szerelték 
fel, és azóta így használják a gépkocsit. 

A kárbejelentő ügyfél előadása szerint nincs fedezete megjavíttatni a gépjárművet. 
Ugyanakkor a kárbejelentő ügyfél ígéretet tett arra, hogy a szakértői véleményt kettő napon 
belül eljuttatja a Polgármesteri Hivatalhoz, - azonban a kárbejelentő ügyfél a jelen 
előterjesztés benyújtása időpontjáig a rögzített hiánypótlásról, a hiányosság megszüntetéséről 
érdemben, igazolhatóan nem intézkedett. 

 
Az ügy részeként, a Képviselő-testület részéről ugyancsak rögzítésre került, hogy az ügyfél, 
kérelmező által becsatolt gépjármű használatba vételi engedély kiállításának időpontja: 2011. 
május 21., amely alapján megállapítást nyert, hogy a gépjármű id. Somogyi Miklós 7432 
Csombárd, Kossuth u. 20. szám alatti lakos tulajdonát képezi. 
 

Az ügyben eljáró Képviselő-testület álláspontja szerint, Somogyiné Mázik Erika fóti lakos, 
ügyfél bejelentése, kártérítési igénye valósággal való egyezősége nem bizonyított. 
Az ügyben eljáró Képviselő-testület rögzíti, hogy a kártérítési igény bejelentésével 
kapcsolatban benyújtott iratok nem támasztják alá hitelt érdemlően Somogyiné Mázik Erika 
kárbejelentő ügyfél kártérítési igényében foglaltakat. 
 
Az ügyben eljáró Képviselő-testület álláspontja szerint, az ügyfél állítása valósággal való 
egyezőségének bizonyítása céljából, - az állításban foglaltak bizonyítása az állító (bizonyító) 
felet terheli (Polgári Törvénykönyv 339. §-344. §) (bizonyítási teher alakulásának 
főszabálya). 
 
Fentiek alapján az ügyben eljáró Képviselő-testület Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, 
Madách Imre u. 22. sz. alatti lakosnak, az általa vezetett JZK-731 frsz-ú Volkswagen Polo 1,4 
típusú személygépkocsiban, az előadása szerint 2011. június 17-i állítólagos káresemény 
kapcsán ténylegesen keletkezett kár megtérítésére vonatkozó kártérítési igényét - annak 
bizonyítatlanságára (bizonyítottsága hiányára), valamint okirati bizonyítékok közötti lényeges 
tartalmi ellentétre figyelemmel – elutasította. 
 
Az ügyben eljáró Képviselő-testület rögzíti, hogy álláspontja szerint a jelen ügyben Fót Város 
Önkormányzatát kártérítési felelősség azért sem terheli, mivel az ügyfél bejelentésében írt 
állítólagos káresemény, - más okra, illetve okokra visszavezethetően is bekövetkezhetett. 
 
E körülményre figyelemmel, a Képviselő-testület álláspontja szerint a gépjárműben 
bekövetkezett kár megtérítésére a Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, 
többször módosított 1959. évi IV. törvény (szerződés hiányában okozott kár) 99. §-a is 
irányadó, amely rögzíti: 
 
„99. § A tulajdonos jogosult a dolgot használni és a dologból folyó hasznokat szedni, viseli a 
dologgal járó terheket és a dologban beállott azt a kárt, amelynek megtérítésére senkit sem 
lehet kötelezni.” 
 



 

A Képviselő-testület álláspontja szerint, a kártérítéssel összefüggő tényállás (a felelősségi 
viszonyok) teljes körű tisztázásáig, a gépjárműben bekövetkezett kárt - más felelős személy 
vagy szervezet hiányában - a tulajdonos viseli. 
 
A Magyar Köztársaság Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. 
törvény (szerződés hiányában okozott) kártérítési felelősségre irányadó 339. §-344. §-ai 
szerint: 
 
„A kártérítés általános szabályai 
339. § (1) Aki másnak jogellenesen kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Mentesül a felelősség 
alól, ha bizonyítja, hogy úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. 
(2) A bíróság a kárért felelős személyt rendkívüli méltánylást érdemlő körülmények alapján a 
felelősség alól részben mentesítheti. 
340. § (1) A károsult a kár elhárítása, illetőleg csökkentése érdekében úgy köteles eljárni, 
ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Nem kell megtéríteni a kárnak azt a részét, 
amely abból származott, hogy a károsult e kötelezettségének nem tett eleget. 
(2) A károsult terhére esik mindazok mulasztása, akiknek magatartásáért felelős. 
341. § (1) Károsodás veszélye esetén a veszélyeztetett kérheti a bíróságtól, hogy azt, akinek 
részéről a veszély fenyeget, tiltsa el a veszélyeztető magatartástól, illetőleg kötelezze a kár 
megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére és - szükség szerint - biztosíték adására. 
(2) Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a károsodás veszélyét tisztességtelen gazdasági 
tevékenységgel idézték elő. 
342. § (1) Semmis valamely szerződésnek az a kikötése, amely a szándékos vagy súlyos 
gondatlanságból eredő károkozásért, az életben, a testi épségben, az egészségben okozott 
károsodásért, továbbá bűncselekmény következményeiért való felelősséget előre korlátozza 
vagy kizárja. 
(2) Nem jár kártérítés, ha a kárt a károsult beleegyezésével okozták, és a károkozás 
társadalmi érdeket nem sért vagy veszélyeztet. 
343. § A jogtalan támadás vagy a jogtalan és közvetlen támadásra utaló fenyegetés elhárítása 
érdekében a támadónak okozott kárt nem kell megtéríteni, ha a védekező az elhárítással a 
szükséges mértéket nem lépte túl. 
344. § (1) Ha többen közösen okoznak kárt, felelősségük a károsulttal szemben egyetemleges, 
egymással szemben pedig magatartásuk felróhatósága arányában oszlik meg. 
(2) A kár a károkozók között egyenlő arányban oszlik meg, ha magatartásuk felróhatóságának 
arányát nem lehet megállapítani. 
(3) A bíróság mellőzheti az egyetemleges felelősség megállapítását, és a károkozókat 
közrehatásuk arányában is marasztalhatja, ha 
a) ez a kár megtérítését nem veszélyezteti, és tetemesen nem is késlelteti, vagy 
b) a károsult maga is közrehatott a kár bekövetkeztében, vagy igénye érvényesítésével 
menthető ok nélkül késlekedett.” 
 
A határozat - eljárásjogi szempontból - a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 
1990.évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 11. §-án, valamint a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 109-111. §-ain alapul. 
 
Az Ötv. 11. §-a alapján: 
„Ötv. 11. § (1) A képviselő-testület önkormányzati hatósági ügyben hozott határozata ellen 
fellebbezésnek nincs helye. 
(2) … 
(3) …” 



 

A Ket. bírósági felülvizsgálatra irányadó 109-111. §-ai szerint: 
„Bírósági felülvizsgálat 
109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás 
egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróságtól a határozatot hozó hatóság, képviselő-testület által hozott 
határozat esetében a helyi önkormányzat elleni kereset indításával. A keresetindítás 
határidejét törvény eltérően is meghatározhatja. 
(2) Ha törvény alapján a végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye, az ügyfél, továbbá a 
kifejezetten rá vonatkozó végzés esetében az eljárás egyéb résztvevője jogszabálysértésre 
hivatkozással kezdeményezheti a jogerős végzés bírósági felülvizsgálatát a végzés közlésétől 
számított harminc napon belül. Az elsőfokú végzés a közlésétől számított harminc napon belül 
közvetlenül a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság előtt támadható meg, ha a végzést 
miniszter, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke, autonóm államigazgatási 
szerv vagy kormányhivatal vezetője vagy - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése 
hiányában - ha központi államigazgatási szerv vezetője hozta, vagy ha törvény az ügyben az 
első fokú határozattal szemben is kizárja a fellebbezést, és a határozat bírósági 
felülvizsgálatát teszi lehetővé. A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság a végzést nemperes 
eljárásban vizsgálja felül. 
(3) A bírósági felülvizsgálatra csak akkor kerülhet sor, ha a hatósági eljárásban a 
fellebbezésre jogosultak valamelyike a fellebbezési jogát kimerítette, vagy a fellebbezés 
törvény rendelkezései szerint kizárt. 
(4) Bírósági felülvizsgálat kezdeményezése esetén az első fokú döntést hozó hatóság erről az 
ügy iratainak felterjesztésével, illetve a bíróságra történő továbbításával egyidejűleg értesíti 
azokat, akiknek jogát vagy jogos érdekét a felülvizsgálat érinti. Ha a kezdeményező a döntés 
végrehajtásának felfüggesztését is kéri, akkor erről a hatóság a végrehajtást foganatosító 
szervet is értesíti. 
110. § (1) A keresetlevél, illetve a kérelem benyújtásának a döntés végrehajtására nincs 
halasztó hatálya, a bírósági felülvizsgálat kezdeményezésére jogosult azonban a 
keresetlevélben, illetve a kérelemben a döntés végrehajtásának felfüggesztését kérheti. A 
végrehajtás a kérelemnek a végrehajtást foganatosító szerv tudomására jutásától annak 
elbírálásáig nem foganatosítható. 
(2) A végrehajtás felfüggesztésének hatálya kiterjed a határozaton alapuló jogok 
gyakorlására is. 
(3) Nincs helye a végrehajtás felfüggesztésének, ha a határozat 
a) a polgári védelmi szolgálat ellátásával kapcsolatos kötelezettséget állapít meg, 
b) jogerős bírósági döntés végrehajtását szolgálja, 
c) a honvédelmi kötelezettségek részét képező gazdasági és anyagi szolgáltatással kapcsolatos 
kötelezettséget állapít meg. 
111. § (1) A közigazgatási ügyekben eljáró bíróság - az ügy érdemére ki nem ható eljárási 
szabály megsértésének kivételével - jogszabálysértés megállapítása esetén a közigazgatási 
döntést hatályon kívül helyezi, és szükség esetén a hatóságot új eljárásra kötelezi. Törvény 
rendelkezhet úgy is, hogy meghatározott közigazgatási hatósági ügyben a közigazgatási 
ügyekben eljáró bíróság a közigazgatási döntést megváltoztathatja. 
(2) Ha a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság az ügy érdemében határozott, a hatóságnál 
ugyanabban az ügyben azonos tényállás mellett - a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság 
által elrendelt új eljárás kivételével - nincs helye új eljárásnak. 
(3) A hatóságot a közigazgatási ügyekben eljáró bíróság határozatának rendelkező része és 
indokolása köti, a megismételt eljárás és a határozathozatal során annak megfelelően köteles 
eljárni.” 
 



 

 
A polgári perrendtartásról szóló, többszörösen módosított 1952. évi III. törvény (a 
továbbiakban: Pp.) 324. §-a szerint:  
„ (1) Az I-XIV. fejezet rendelkezéseit a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti perekben 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.  
(2) E fejezet alkalmazásában közigazgatási határozat 
a)… 
b) a helyi önkormányzat törvényben meghatározott határozata, 
c…) 
(3) E fejezet alkalmazásában  
a) közigazgatási szerv: a (2) bekezdés szerint közigazgatási határozat meghozatalára jogosult 
szerv, szervezet vagy személy, 
b) közigazgatási eljárás: a közigazgatási szerv által hozott közigazgatási határozat 
meghozatalát megelőző eljárás.”. 
 
A Pp. 326. §-a szerint: 

 „326. § (1) Ha más bíróság kizárólagos illetékessége meghatározva nincs, vagy törvény 
eltérően nem rendelkezik, a bíróság illetékességét az első fokon eljárt közigazgatási szerv 
székhelye alapítja meg.” 
 
A Pp. 327. §-a alapján: 
„327. § (1) A közigazgatási per indítására jogosult: 
a) az ügyfél, 
b)... 
(2) A keresetet az ellen a közigazgatási szerv ellen kell indítani, amelyik a felülvizsgálni kért 
határozatot hozta.” 
 
A Pp. 330. §–a figyelembevételével: 
„330. § (1) A keresetlevelének a 121. §-ban  meghatározottakon túl, ide nem értve a 121.  § 
(1) bekezdésének f) pontjában foglaltakat – tartalmaznia kell: 
a) a felülvizsgálni kért közigazgatási határozat számát, 
b) a határozatról való tudomásszerzés módját és idejét, valamint  
c) ha a közigazgatási eljárásban a jogi képviselő olyan meghatalmazást csatolt, mely a per 
vitelére is vonatkozik, az erre való utalást.” 
 
A határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az illetékekről szóló, többször 
módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § (3) bekezdése, az alábbiak 
szerint állapítja meg: 
 
„43. § (1)… 
(2)… 
(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény 
másként nem rendelkezik és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, 
társadalombiztosítási járulék- vagy vámkötelezettséggel kapcsolatos – 20.000 forint.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. 
alatti lakost, ügyfelet, hogy a határozatban foglaltakkal szemben, a Magyar Köztársaság 
Polgári Törvénykönyvéről szóló, többször módosított 1959. évi IV. törvény 339.-344 §-ában 
foglalt sajátos (különös) anyagi jogi és elévülési szabályok szerint, - a kár bekövetkezésétől, a 
követelés esedékessé válásától (2011. június 17.) számított 5 éven belül, a kár okozójával 
szemben, polgári bíróság előtt kártérítési igényt terjeszthet elő. 



 

 
A Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) felelősségi jogviszonyra irányadó elévülés 
szabályai (324. §, 326. §) alapulvételével: 
„Az elévülés szabályai 
324. § (1) A követelések öt év alatt elévülnek, ha jogszabály másként nem rendelkezik. 
(2) A főkövetelés elévülésével az attól függő mellékkövetelések is elévülnek. A főköveteléstől 
független mellékkövetelések elévülése a főkövetelést nem érinti. 
(3) A követelés elévülése az azt biztosító kézizálogból való kielégítést nem akadályozza. 
325. § (1) Az elévült követelést bírósági úton érvényesíteni nem lehet. 
(2) A felek rövidebb elévülési határidőben is megállapodhatnak; a megállapodás csak írásban 
érvényes. Az egy évnél rövidebb elévülési határidőt a felek írásban legfeljebb egy évre 
meghosszabbíthatják, egyébként az elévülési határidők meghosszabbítására irányuló 
megállapodás semmis. 
326. § (1) Az elévülés akkor kezdődik, amikor a követelés esedékessé vált. 
(2) Ha a követelést a jogosult menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály 
megszűnésétől számított egy éven belül - egyéves vagy ennél rövidebb elévülési idő esetében 
pedig három hónapon belül - a követelés akkor is érvényesíthető, ha az elévülési idő már 
eltelt, vagy abból egy évnél, illetőleg három hónapnál kevesebb van hátra. Ezt a rendelkezést 
kell alkalmazni akkor is, ha a jogosult a lejárat után a teljesítésre halasztást adott. 
327. § (1) A követelés teljesítésére irányuló írásbeli felszólítás, a követelés bírósági úton való 
érvényesítése, továbbá megegyezéssel való módosítása - ideértve az egyezséget is -, végül a 
tartozásnak a kötelezett részéről való elismerése megszakítja az elévülést. 
(2) Az elévülés megszakadása, illetőleg az elévülést megszakító eljárás jogerős befejezése 
után az elévülés újból megkezdődik. 
(3) Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést 
csak a végrehajtási cselekmények szakítják meg.” 
 
A Képviselő-testület tájékoztatja Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. 
alatti lakost, ügyfelet, hogy a polgári bíróság előtti ún. peres és ún. nem peres eljárás 
szabályait a Polgári perrendtartásról szóló, többször módosított 1952. évi III. törvény 
részletesen rögzíti és meghatározza. 
 
II. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. alatti 
lakost, kárbejelentő ügyfelet, valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló 
Generali-Providencia Biztosító Zrt.-t (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.), valamint a 
területileg illetékes nyomozó hatóságot. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, Somogyiné Mázik Erika 2151 Fót, Madách Imre u. 22. sz. alatti 
lakos, kárbejelentő ügyfél valamint az Önkormányzattal biztosítási jogviszonyban álló 
Generali-Providencia Biztosító Zrt. (székhely: 1062 Budapest, Teréz krt. 42-44.),  
továbbá a területileg illetékes nyomozó hatóság értesítésére, a jognyilatkozat kiadására: 
a döntést követő 8 napon belül.  
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
Csákyné H. Zsuzsanna j.k.v. 



 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z524/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Állattartást korlátozó határozat elleni fellebbezés tárgyában 

(330. sz. anyag)  
 

I. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint másodfokon eljáró hatóság a 2009. 
augusztus 10-én kelt 8545-4/2009 számú határozat elleni fellebbezés ügyében meghozta az 
alábbi döntését:  

H A T Á R O Z A T  
 
1./ Kanta József 2151 Fót, Sallai Imre utca 125. szám alatti lakos állattartási ügyében 
benyújtott fellebbezésnek helyt ad és az első fokon eljáró hatóság a 2009. augusztus 10-én 
kelt 8545-4/2009. számú határozatát érdemben megváltoztatja. 

 

2./ Kanta József 2151 Fót, Sallai Imre utca 125. szám alatti lakost kötelezi, hogy:  

2.1. A Fót, Sallai Imre utca 125. szám alatti ingatlanán a gazdasági állatok mennyisége a 
megengedett 100 egységnek megfelelő létszámot nem haladhatja meg, amelyből a 
sertések száma legfeljebb 2 db lehet.  

2.2. Az állattartásra szolgáló építmények rendszeres tisztántartására és környezetük 
rendben tartására. 

2.3. Napjában legalább egyszer a keletkezett trágyának a trágyatárolóba történő 
összegyűjtésére. 

2.4. Az állattartó épület külső és belső falfelületeinek hathavonta történő, rendszeres 
fertőtlenítésére.  

2.5. A rovarok és rágcsálók irtásáról és megtelepedésük megelőzéséről a kereskedelmi 
forgalomban kapható szerrel vagy készülékkel történő, folyamatos gondoskodásra. 

2.6. A trágyatároló használatára és az összegyűjtött trágya ingatlanról történő rendszeres 
elszállítására. 

 
Határidő: 2012. január 31. 

Az ügyfél a döntés bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a határozat 
(döntés) kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz 
(székhely: 1146. Budapest, Thököly út 97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalánál (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) három példányban 
benyújtandó keresettel kérheti. 

A keresetet Fót Város Önkormányzata (2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen kell 
előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset eredeti 
példányán illetékbélyegben köteles leróni. Az illeték mértéke: 20.000,-Ft. 

A fellebbezés elektronikus úton kizárt. 

 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z524/2011. 

Tárgy: Állattartást korlátozó határozat elleni 
fellebbezés. 
 



 

I N D O K O L Á S  

 
Fót Város Polgármestere, mint I. fokú önkormányzati hatóság hivatalból történő döntés-
felülvizsgálat keretében Kanta József 2151 Fót, Sallai Imre utca 125. szám alatti lakos 
(állattartó) állattartási ügyében meghozta a 2009. augusztus 10-én kelt 8545-4/2009 számú 
határozatát. 
 
Kanta József állattartó a 8545-4/2009 számú határozatot 2009. augusztus 18-án vette át, 
amely ellen 2009. augusztus 19-én – a rendelkezésére álló fellebbezési határidőn belül - a 
Polgármesteri Hivatalhoz benyújtott fellebbezéssel élt. Beadványában leírta, hogy 1980’-as 
években épített gazdasági épületet állattartási célból építette. Az épület fennállása óta 
lebontási határozatot nem kapott, sőt az ólat időközben felújította. Gondoskodik a 
tisztántartásról, a káros rovarok és rágcsálók irtásáról, ezáltal véleménye szerint az előírtaknak 
megfelelően tartja az állatait és kezeli a trágyát. A telek nagyságának megfelelő mennyiségű 
állatot tartja. A szomszédjában 2007. év nyarán kezdődött építkezések miatt adódtak 
problémák a védőtávolságokkal. 
 
Fót Város Önkormányzatának polgármestere, mint első fokon eljáró önkormányzati hatóság a 
megtámadott határozatot nem módosította és nem vonta vissza, így a közigazgatási hatósági 
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény (a továbbiakban: 
Ket.) 104. § (1) bekezdése és a 107. § (1) bekezdése szerint az ügyet elbírálása céljából a T. 
Képviselő-testület elé kell terjeszteni. 
 
A Ket. 104. § (1) bekezdése és a 107. § (1) bekezdése szerint: 
„104. § (1) Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a 103. §-ban foglaltak szerint 
nem módosítják vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 
hatóság dönt. 
105. § … 
106. § … 
107. § (1) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott, továbbá a 
polgármester törvény alapján önálló hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésével 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.” 

A Ket. 114. § (1)-(2) bekezdése szerint: 
„114. § (1) Ha a hatóság megállapítja, hogy a fellebbezés elbírálására jogosult szerv vagy a 
közigazgatási ügyekben eljáró bíróság által el nem bírált döntése jogszabályt sért, a döntését 
módosíthatja vagy visszavonhatja.  
(2) Az (1) bekezdés szerinti eljárás lefolytatására - az Alkotmánybíróság határozata vagy 
ügyészi óvás alapján indított eljárás kivételével - a hatóság csak egy ízben, és ha törvény 
eltérően nem rendelkezik, a határozat közlésétől számított egy éven belül jogosult.” 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint II. fokon eljáró önkormányzati 
hatósági jogkört gyakorló szerv a Ket. 104. § (3) bekezdése alapján, a sérelmezett döntést és 
az azt megelőző eljárást megvizsgálta, amely alapján megállapította, hogy állattartó 
fellebbezése részben alapos. 
 
A Képviselő-testület, mint II. fokon eljáró önkormányzati hatóság megállapítja, hogy az I. 
fokú önkormányzati hatóság az 507-3/2009. számú határozatával a Ket. eljárási szabályába 
ütköző módon vonta vissza 701-2/2008. számú határozatát. A vizsgálat során megállapítást 
nyert, hogy a 2009. április 20-án kelt 507-3/2009 számú határozat kelte és a 2008. január 22-



 

én kelt 701-2/2008 számú határozat közlése (2008. január 31.) közötti időtartam az 1 évet 
meghaladja.  
 
Ugyanakkor megállapítható, hogy a 2008. január 22-én kelt 701-2/2008. számú határozat 
indokolási részében a védőtávolságokkal kapcsolatos hiányosság nem szerepelt és az állattartó 
a 701-2/2008. számú határozat indokolásában szereplő hiányosságokat késedelmesen, de 
végül pótolta 2009. július 2-ra. 
 
Az I. fokú építésügyi hatóság Göcsei Mária és szomszédai (panaszosok) részére a Fót, Sallai 
I. u. 127. szám alatti ingatlanon a 2007. szeptember 25-én kelt határozatával két darab 
épületből álló, négylakásos lakóház építését engedélyezte. Az építési tevékenység 2008. 
január hónapjában megkezdődött.  
 
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az állattartó állattartási módjában az ügyben eljáró 
hatóság az utóbbi időben nem talált kifogásolni valót, ugyanakkor a szomszédságában új 
lakóházak épültek, így az állattartó melléképülete (ólja) a szomszédos ingatlanon lévő 
lakóépülettől számítandó védőtávolságon belülre kerültek, mint azt az állattartó is leírta 2008. 
június havi és 2009. augusztus havi fellebbezésében. 
A Fót, Sallai Imre u. 125. sz. alatti ingatlanon az állattartásra szolgáló melléképület már több 
évtizeddel korábban állt és abban az állattartási tevékenységet is gyakorolták, mint hogy a 
Fót, Sallai Imre u. 127. szám alatti ingatlanra tervezett építmények kivitelezését érintő 
építkezést megkezdték.  
 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy a R. megalkotásával és hatályba lépésével az állattartás 
jogszabályi környezete 1999-ben megváltozott, így a korábban akár jogszerűen folytatott 
állattartás körülményein már változtatni kellett volna, amit az állattartó késedelmesen 
teljesített. 
 
Ugyanakkor a Képviselő-testület kiemeli azt is, hogy az eredeti R. korábban már gyakorolt 
állattartás vonatkozásában hiányosan és nem kellő részletességgel szabályoz, így a 3. § (29) 
bekezdése csak az állattartási épületre vonatkozó szabályok alól adott mentességet a már 
korábban gyakorolt állattartás esetén, de csak az eredeti R. hatályba lépésétől számított 3 éven 
belül (2002. évig). 
A Képviselő-testület rögzíti, hogy az Önkormányzat testületi szerve - 1999. évben, a 
jogalkotási folyamathoz kapcsolódóan, - a tárgyi ügyhöz hasonló esetek lehetőségét nem vette 
számításba, vagyis a meglévő állattartási épület mellé utólagosan épített lakóépületek által 
előidézett élethelyzeteket. 
 
A Képviselő-testület leszögezi: a jogalkotó céljának vizsgálata során ugyanakkor rögzíthető, 
hogy a R. megalkotásakor nem az állattartás felszámolása, hanem a környezetvédelmi, 
közegészségügyi és állategészségügyi előírások megtartatása állt a szándékában. 
A jelen eljárásban érintett állattartó ezen előírásoknak a másodfokú önkormányzati hatóság 
eljárásának idejére eleget tett, míg a szomszéd telken történő építkezés által előállt 
körülményen (állattartó épület védőtávolságon kívül történő megépítése) a legjobb szándéka 
esetén sem képes a telkének adottságaiból kifolyólag. 
 
Az átmeneti szabályok a trágyatárolásra vonatkozó előírások teljesítése alól nem biztosított 
hosszabb felkészülést az állattartók számra, így ezeket a R. hatályba lépésétől (1999. 
augusztus 1.) kezdve meg kellett (volna) építeni és használni. 
 



 

A Képviselő-testület, mint II. fokú önkormányzati hatóság a fent leírtakat mérlegelve 
megállapítja, hogy az állattartó szerzett jogaként folytathatja továbbra is a meglévő 
melléképületében az állattartást a környezetvédelmi, közegészségügyi és állategészségügyi 
előírások megtartása mellett. 
 
A Képviselő-testület határozatát (döntését) a R. 3. § (2) bekezdése, a 3. § (4)-(6), a 3. § (13) 
bekezdése, a 3. § (16)-(17) bekezdései, a 3. § (20)-(21) bekezdései, a 3. § (29) bekezdése, 
valamint R. 1. számú mellékletének (3) bekezdése és a R. 2. sz. melléklete alapján hozta meg. 
 
A határozat (döntés) alaki és tartalmi követelményeit a Ket. 71. § (1) bekezdése és a Ket. 72. 
§ (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglalt rendelkezések rögzítik. 
 
A Képviselő-testület illetékessége a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontján, míg hatásköre az R. 
14. § (2) bekezdés c)-d) pontjainak alapulvételével, a Ket. 107. § (1) bekezdése állapítja meg. 

 
A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 109. § (2) bekezdése rögzíti. 
A II. fokú önkormányzati hatóság a tárgybani határozat kapcsán előterjeszthető kereset 
illetékének mértékét az illetékekről szóló, többször módosított 1990. évi XCIII. törvény 43. § 
(3) bekezdése alapján állapította meg. 
 
 
II. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő–testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse Kanta József 2151 Fót, Sallai Imre utca 125. szám alatti lakost, 
Göcsei Mária 2151 Fót, Sallai Imre utca 127. szám alatti és Gávris Adrián 2151 Fót, Sallai 
Imre utca 127. szám alatti lakost. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 

Határidő: azonnal, Kanta József 2151 Fót, Sallai Imre utca 125. szám alatti lakost, Göcsei 
Mária 2151 Fót, Sallai Imre utca 127. szám alatti és Gávris Adrián 2151 Fót, Sallai Imre utca 
127. szám alatti lakosnak, ügyfélnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül. 

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  



 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
Z525/2011. (XI.16.) KT. határozat 

Dr. Mádly Zsolt volt polgármester, mint felperes Fót Város Önkormányzata, mint alperes 
ellen jutalom kifizetése iránt indított munkaügyi jogvitája tárgyában 

(357. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri a polgármester útján a 
jegyzőt, hogy - a Pp. 67. § (1) bekezdés ea) alpontja alapján - Fót Város Önkormányzatának 
jogi képviseletében a dr. Mádly Zsolt felperes által Fót Város Önkormányzat alperes ellen a 
Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt indított és a 4.M.1381/2010. ügyszámon folyamatban 
lévő, jutalom kifizetése iránti  perben Fót Város Önkormányzat alperest – az 
Önkormányzattal megbízási szerződéses jogviszonyban álló ügyvéddel történő folyamatos 
konzultáció mellett, - teljes jogkörrel képviselje, a per során a Pp. szabályai szerint a 
szükséges nyilatkozatokat megtegye. 
 
2./ A Képviselő-testület fenntartja Fót város jegyzője által az 1./ pontban meghatározott 
munkaügyi jogvita kapcsán a Pest Megyei Munkaügyi Bírósághoz benyújtott, 2011. 
november 7-én kelt ellentmondását. 
 
3./ A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott munkaügyi jogvita kapcsán terjessze be a bíróság részére a részletes írásbeli 
érdemi ellenkérelmét, és a további szükséges jognyilatkozatokat.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./pontban foglaltak végrehajtása 
érdekében a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a meghatalmazás aláírására, az érdemi ellenkérelem beterjesztésére: 
a döntést követő 15 napon belül, a további jogcselekmények megtételére: a Pp. és az 
ügyben eljáró bíróság külön felhívása alapján, folyamatosan. 
 
 

 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z525/2011. 

 
Tárgy: Dr. Mádly Zsolt volt polgármester, 
mint felperes Fót Város Önkormányzata, 
mint alperes ellen jutalom kifizetése iránt 
indított munkaügyi jogvitája. 
 

        Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  



 

 
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 
 
 

Z526/2011. (XI.16.) KT. határozat 
1,3 szorzóval megemelt magánerős útépítési érdekeltségi hozzájárulás részletfizetését 

engedélyező határozat elleni fellebbezés tárgyában 
(343. sz. anyag) 

 
I. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint másodfokon eljáró hatóság a 2011. 
szeptember 28-án kelt 6512-62/2011. számú határozat elleni fellebbezés ügyében meghozta, 
az alábbi döntését:  
 

H A T Á R O Z A T 
 
1./ dr. Leskó Katalin és Ledkó Zsolt, mindketten 2151 Fót, Juhász Gyula u. 79. szám alatti 
lakosok, ügyfelek az 1,3 szorzóval megemelt magánerős útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
fizetésére kötelező határozatot módosító, és 12 havi részletben történő fizetést engedélyező 
6512-62/2011 sz., 2011. szeptember 28-án kelt határozat ügyében – törvényes határidőn belül 
- benyújtott fellebbezésüket elutasítja, és egyúttal helybenhagyja az I. fokon eljáró 
önkormányzati hatóság (módosított tartalmú) döntését, azzal, hogy a Képviselő-testület az 
ügyfelek által részletekben fizethető útépítési hozzájárulás összegét, az alábbiak szerint 
határozza meg: 

 
Az útépítési hozzájárulás  teljesítésre nyitvaálló     részlet mértéke 
részlete   határnap 
 

1. 2011. december 15. 10.833,- Ft 
2. 2012. január 15. 10.833,- Ft 
3.  február 15. 10.833,- Ft 
4.  március 15. 10.833,- Ft 
5.  április 15. 10.833,- Ft 
6.  május 15. 10.833,- Ft 
7.  június15. 10.833,- Ft 
8.  Július 15. 10.833,- Ft 
9.  augusztus 15. 10.833,- Ft 
10.  szeptember 15. 10.833,- Ft 
11.  október 15. 10.833.- Ft 
12.  november 15. 10.837,- Ft 

 
A Képviselő-testület felhívja az ügyfelek figyelmét arra, hogy az útépítési hozzájárulás 
részletekben történő megfizetését biztosító postai készpénz befizetési utalványt az I. fokú 
önkormányzati hatóság az ügyfelek részére biztosította. 
 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z526/2011. 

Tárgy: 1,3 szorzóval megemelt magánerős 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás 
részletfizetését engedélyező határozat elleni 
fellebbezés. 
 



 

2./ Dr. Leskó Katalin és Leskó Zsolt, mindketten 2151 Fót, Juhász Gyula u. 79. szám alatti 
lakosok, ügyfelek a döntés bírósági felülvizsgálatát – jogszabálysértésre hivatkozással – a 
határozat kézhezvételét követő naptól számított 30 napon belül, a Pest Megyei Bírósághoz 
(székhely: 1146. Budapest, Thököly út 97-101.) címzett, de Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatalánál (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) kettő példányban 
benyújtandó keresettel kérheti. 

 
A keresetet Fót Város Önkormányzata (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) alperes ellen 
kell előterjeszteni. A kereset illetékköteles, melyet a keresetet benyújtó ügyfél a kereset 
eredeti példányán illetékbélyegben köteles leróni. Az illeték mértéke: 20.000.-Ft. 

A fellebbezés elektronikus úton kizárt. 

I N D O K O L Á S  

 
Fót Város Polgármestere, mint I. fokú önkormányzati hatóság hivatalból indult eljárás 
keretében a 2011. június 10-én kelt 6512-15/2011 számú határozatban 1,3 szorzóval 
megemelt magánerős útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezte dr. Leskó 
Katalint és Leskó Zsoltot, mindketten 2151 Fót, Juhász Gyula u. 79. szám alatti lakosokat, 
ügyfeleket, összesen 130.000,- Ft összegben. A határozatot az ügyfelek 2011. július 11-én 
vették át. 
 
Az ügyfelek a rendelkezésére álló határidőn belül, fellebbezést nyújtottak be 2011. július 18-
án a Polgármesteri Hivatalhoz. 
 
Fót Város Polgármestere, mint I. fokú önkormányzati hatóság - saját hatáskörben, - az 
ügyfelek fellebbezésének részben helyt adva az általa meghozott 6512-62/2011sz. 
határozatban, módosítva a 6512-15/2011 sz. határozatot, 12 havi, egyenlő összegű 
részletfizetés állapított meg részükre a 130.000,- Ft útépítési hozzájárulás tekintetében. A 
határozatot az ügyfelek 2011. október 14-én vették át.  
 
Fót Város Polgármestere, mint I. fokú önkormányzati hatóság képviselőjétől az ügyfelek - a 
határozat részeként, - egyúttal tájékoztatást kaptak az ún. útépítési hozzájárulás egy összegben 
történő befizetésének lehetőségéről is. 
 
Az ügyfelek Fót Város Polgármestere, mint I. fokú önkormányzati hatóság által saját 
hatáskörben módosított 6512-62/2011. sz., részletfizetést engedélyező határozat ellen a 
törvényes határidőn belül, 2011. október 26-án fellebbezést nyújtottak be.  
 
Az ügyfelek a fellebbezési kérelmükben előadták, hogy a felhívott 27/1998. (IX.18.) sz. KT 
rendelet nem szerepel a hatályos rendeletek között, az Önkormányzat honlapján. 
 
Az ügyfelek álláspontja szerint, ezért kétséges, hogy egyáltalán a tárgybani önkormányzati 
határozatnak van-e joglapja, az megfelel-e a törvényi felhatalmazásban foglaltaknak. 
 
Álláspontjuk szerint az utca 2003. évben benyújtott pályázata 8 év elteltével, valamint az 
ingatlan tulajdonosok személyében időközben bekövetkezett változások miatt, - elévült. 
Az ügyfelek előadása szerint, az 1988. évi I. törvény előírásainak nem felel meg az 
Önkormányzat által eddig lefolytatott eljárás, nem jött létre út építésére útépítési 
együttműködés. 
 



 

Az ügyfelek álláspontja szerint, az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezéseinek sem felel 
meg az az Önkormányzat eljárása, mert nem volt a tényleges megvalósítási költségre 
alapozott költségáthárítási határozat, ugyanis még ma sem ismert a fizetésre kötelezettek előtt 
a létesítés tényleges költsége. 
Az Önkormányzat célja - álláspontjuk szerint - az utólagos pénzbeszedés. Véleményük 
szerint, aránytalan a 6512-15/2011. sz. határozatban szereplő befizetendő összeg a rossz 
minőségű, szabálytalanul átvett út tényleges költségeihez képest. 
Az ügyfelek álláspontja szerint a Képviselő-testület részéről a tárgybani határozat hatályon 
kívül helyezése szükséges (I. fellebbezési kérelem). 
 
Az ügyfelek az általuk előadottakra tekintettel kérik a beruházás teljes pénzügyi elszámolását, 
a bekerülési költségekről, azon belül pedig arról, hogy mekkora volt a pályázati támogatás, 
eddig mit szedtek be, és a még hiányzó költségeket miként fogják megosztani a tulajdonosok 
között, a jogszabályi lehetőségek keretein belül, arányosan, az út minőségének megfelelően. 
Ennek alapján, az ügyfelek kérik az útépítési érdekeltségi hozzájárulás értékét újra 
meghatározni a gyenge kivitelű út megépítése értékével arányosan, alacsonyabb összegben, - 
amennyiben a határozat hatályon kívül helyezésére nem kerül sor (II. fellebbezési kérelem). 
 
Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megállapítására vonatkozó jogszabályi helyek: 
A közúti közlekedésről szóló, többször módosított 1988. évi I. törvény (továbbiakban: 
Közlekedési tv.) 31. § (1) és (2) bekezdése szerint: 
„31. § (1) A közúti használatban érdekelt természetes és jogi személyek, jogi személyiség 
nélküli gazdasági társaságok, valamint a helyi önkormányzat az alapvetően helyi lakossági 
érdeket szolgáló közút építésére (földút szilárd burkolattal való ellátására) 
együttműködhetnek. 
Az együttműködés (a továbbiakban: útépítési együttműködés) formáját a résztvevők maguk 
határozzák meg. 
(2) A helyi önkormányzat – ha az útépítési együttműködésben az érdekeltek több mint 
kétharmada részt vesz – az abban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt 
természetes és jogi személyt, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságot a résztvevők által 
vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig – a rendeletében meghatározott módon – útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás fizetésére kötelezheti.” 
 
A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási 
rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás 
fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX. 18.) sz. KT rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 
2. § (1)-(2) bekezdése szerint: 
„2. § (1) Önkormányzati támogatással megvalósuló út-, járda- és közműépítés az 
önkormányzat pénzügyi és fejlesztési terveivel összhangban a lakosság kezdeményezése 
alapján szervezhető. 
 
(2) A lakossági kezdeményezés alapján megvalósuló út-, járda- és közműépítések 
önkormányzati támogatásának keretösszegét a Képviselő-testület által jóváhagyott éves 
költségvetés tartalmazza. A lakossági kezdeményezésű útépítés esetén az egy ingatlanra eső 
önrész 100.000,- Ft. Többlakásos vagy egyéb rendeltetésű épület esetén a 100.000,- Ft 
önrészesedést rendeltetési egységenként (lakásonként, üzletenként) kell megfizetni.” 
 
A Rendelet 10. § (1) - (5) bekezdése szerint: 
„10. § (1) Azok a magán- és jogi személyek, akik az önkormányzati támogatással lakossági 
magánerőből épülő út megvalósításában nem vettek részt és a beruházáshoz anyagilag nem 



 

járultak hozzá, de a közút használatában /közvetlenül/ érdekeltek, útépítési érdekeltségi 
hozzájárulást kötelesek fizetni. 
 
(2) Jelen rendelet hatályba lépését követően megépülő utak esetében az útépítési  érdekeltségi 
hozzájárulás a társulásban résztvevők által megfizetett 1 ingatlanra eső költség, vagy annak 
jelen rendelet 9. § (5) bekezdése szerint számított többszöröse. 
 
(3) Az útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizettetésére a Képviselő Testület által 
átruházott hatáskörben a Polgármester határozattal hoz döntést.” 
 
(4)… 
 
(5) Külön kérelemre – a 9. § (8), (9), (10), (11) bekezdés szabályait alkalmazva – az útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás 12 havi kamatmentes egyenlő részletben való megfizetését a 
Polgármester feltételek nélkül engedélyezheti a rácsatlakozni kívánó ingatlantulajdonos 
részére. Kivételes, indokolt esetben, a szociális helyzetre való tekintettel 12 havi, max. 24 havi 
kamatmentes egyenlő összegű részletfizetés engedélyezhető, annak az ingatlantulajdonosnak, 
akinél a 1 főre eső családi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi 
nyugdíjminimum 200 %-át.  
 
A Rendelet előzőekben hivatkozott 9. § (5) bekezdése szerint:  
„9.  §  (5) Az utólagos rácsatlakozási díj megállapításához alkalmazandó szorzók: 
a) a közmű üzembe helyezését követő 1 éven belüli rácsatlakozás esetén:  1,3 
b) 1-2 év közötti rácsatlakozás esetén:     1,5 
c) 2-3 év közötti rácsatlakozás esetén:     1,7 
d) 3-5 év közötti rácsatlakozás esetén:     2,0 
e) 5 év fölött:         2,5” 
 
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló, többször 
módosított 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 95. §-a szerint: 
„95. § A jogorvoslati eljárásban és a döntés felülvizsgálata során e törvény rendelkezéseit az 
e fejezetben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.” 

A Ket. 104. § (1) bekezdése és a Ket. 107. § (1) bekezdése szerint: 
„104. § (1) Ha a fellebbezésnek megfelelően a hatósági döntést a 103. §-ban foglaltak szerint 
nem módosítják vagy nem vonják vissza, a fellebbezésről az annak elbírálására jogosult 
hatóság dönt. 
105. § … 
106. § … 
107. § (1) Az önkormányzati hatósági ügyben átruházott hatáskörben hozott, továbbá a 
polgármester törvény alapján önálló hatáskörben hozott önkormányzati hatósági döntésével 
szembeni fellebbezés elbírálása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.” 

A Ket. 109. § (1) bekezdése szerint: 
„109. § (1) Az ügyfél, illetve a kifejezetten rá vonatkozó rendelkezés tekintetében az eljárás  
egyéb résztvevője a hatóság jogerős határozatának felülvizsgálatát a határozat közlésétől 
számított harminc napon belül jogszabálysértésre hivatkozással kérheti a közigazgatási 
ügyekben lejáró bíróságtól a határozat hozó hatóság elleni kereset indításával. A 
keresetindítás határidejét törvény letérően is meghatározhatja.” 
 



 

A Képviselő-testület, mint II. fokon eljáró önkormányzati hatósági jogkört gyakorló szerv 
álláspontja nem megalapozott: 
A Pro Régió Ügynökség 2009. szeptember 7-i beadási határidővel meghirdette a KMOP-
2009-2.1.1/B „Belterületi utak fejlesztése támogatására” című pályázatot, amelyen sikerrel 
szerepelt az Önkormányzat és így 13 utca aszfaltozását kezdhette meg a 2010. évben. 
Az aszfaltozásra kerülő 13 utca 2003. évben és 2004. évben benyújtott útépítési helyi 
pályázata alapján került kiválasztásra. 
A Fót, Juhász Gyula utca lakóközössége 2003. szeptember 30.-án nyújtotta be magánerős 
útépítés önkormányzati támogatásának igényléséhez a pályázatát. Az ingatlanok tulajdonosai 
a pályázat benyújtásával egyidőben nyilatkoztak az ingatlanra eső költségek vállalásáról.   
  
A Pro Régió Ügynökség által koordinált pályázathoz szükséges önrész teljesítésére, 70 millió 
forint került elkülönítésre a költségvetésben az Önkormányzat részéről.  
A Juhász Gyula utca felső szakaszának lakosai a 2010. január 18-án kelt levélben értesítést 
kaptak, hogy az év tavaszán megkezdődik az útépítés, valamint lakossági fórum is 
megtartásra került a lakosok megfelelő tájékoztatása érdekében. A Juhász Gyula utcában 
2010. május 12-én indultak meg a munkák. 
A 13 utca végleges műszaki átadására 2010. július 30-án került sor. 
 
Az Önkormányzat az útépítési érdekeltségi hozzájárulás – 100.000,- Ft – kiegyenlítésére a 
2010. évi bonyolítás, szervezés és kivitelezés során egyösszegű fizetési megállapodás 
megkötését, illetve a Veresegyház és Vidéke Takarékszövetkezeti 3 fajta futamidejű 
részletfizetési lehetőséget kínálta fel a lakosság részére. 
Az ügyfelek az útépítésről szóló tájékoztatót és a fizetésre vonatkozó megállapodás 
nyomtatványát 2010. március 10-én vették át. A megállapodással illetve a hozzájárulás 
megfizetésének nehézségével kapcsolatos megkeresés a fent nevezett ügyfelek részéről nem 
érkezett. 
 
A Dunakeszi Földhivatal által vezetett közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatállománya 
szerint, dr. Leskó Katalin és Leskó Zsolt  2151 Fót, Juhász Gyula u. 79. sz. alatt lakó ügyfelek 
½ - ½ részben tulajdonosai a 3527 hrsz lakhelyük szerinti ingatlanak.  
 
A Képviselő-testület, mint II. fokon eljáró önkormányzati hatósági jogkör gyakorló szerv 
álláspontja szerint, az I. fokú önkormányzati hatóság a Rendelet 2. § (1) és (2), 9. § (5), 10. § 
(1), (2) és (5) bekezdése szerint helyesen állapította meg a fizetendő magánerős útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás összegét és a részletfizetés lehetőségét. 
A Képviselő-testület rögzíti, az ügyfelek tévesen állítják, hogy az I. fokú önkormányzati 
hatóság által megállapított 1,3 szorzóval megemelt magánerős érdekeltségi hozzájárulás 
mértéke és összege megalapozatlan. 
 
A fentiekre tekintettel, dr. Leskó Katalin és Leskó Zsolt 2151 Fót, Juhász Gyula u. 79. szám 
alatti lakosok 1,3 szorzóval megemelt magánerős útépítési érdekeltségi hozzájárulás fizetésére 
kötelező határozatot módosító és 12 havi részlet fizetést engedélyező 6512-62/2011 sz. 
határozat ügyében a Képviselő-testület úgy dönt, hogy fellebbezésüket elutasítja és 
helybenhagyja az I. fokú önkormányzati hatóság – saját hatáskörben módosított, - döntését, a 
rendelkező részben foglaltak szerinti változtatással.  

 
A Képviselő-testület döntését a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 
(továbbiakban: Közlekedési tv.) 31. § (2) bekezdése, a Rendelet 2. § (1) és (2), 9. § (5), 10. § 
(1),(2) és (5) bekezdése alapján hozta meg. 
 



 

A döntés alaki és tartalmi követelményeit a Ket. 71. § (1) bekezdése, 72. § (2) bekezdése, 
továbbá a Ket. 72. § (1) bekezdés a)-g) pontjaiban foglalt rendelkezések rögzítik. 
A Képviselő-testület illetékessége a Ket. 21. § (1) bekezdés b) pontján, míg hatásköre a 
Rendelet 10. § (3) bekezdése alapulvételével, a Ket. 107. § (1) bekezdésén alapul. 

 
A határozattal szembeni jogorvoslati lehetőséget a Ket. 109. § (2) bekezdése rögzíti.  
A Képviselő-testület a tárgybani határozat kapcsán előterjeszthető kereseti illeték mértékét az 
illetékekről szóló. többször módosított 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 43. § 
(3) bekezdése alapján állapította meg.  
 
 
II. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő–testület I. pontban foglalt 
döntéséről írásban értesítse dr. Leskó Katalin és Leskó Zsolt, mindketten 2151 Fót, Juhász 
Gyula u. 79. szám alatti lakosokat, ügyfeleket. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 

Határid ő: azonnal, dr. Leskó Katalin és Leskó Zsolt 2151 Fót, Juhász Gyula u. 79. szám 
alatti lakosoknak, ügyfeleknek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon 
belül. 

 
 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 17.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
          jkv.  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   Z527/2011. 

Tárgy: Majsai László Egyesített Szociális 
Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat volt 
Igazgatója elleni elrendelt fegyelmi vizsgálat 
felfüggesztése iránt. 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 16-i zárt, rendes üléséről 

 
 

Z527/2011. (XI.16.) KT. határozat 
Majsai László Egyesített Szociális Egészségügyi Pedagógiai Szolgálat volt Igazgatója elleni 

elrendelt fegyelmi vizsgálat felfüggesztése iránt  
(349. sz. anyag)  

 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. A vizsgálóbiztosi előterjesztésben foglaltak alapján úgy látja, önmagában az a tény, hogy a 
fegyelmi eljárás alá vont közalkalmazott táppénzes állományban van, a Kjt. 47. §-ának (6) 
bekezdése alkalmazásának nem akadálya.  
 
2. Felhívja a vizsgálóbiztost, hogy haladéktalanul közölje jelen határozatot Majsai Lászlóval, 
egyidejűleg felhívja a vizsgálóbiztos figyelmét, hogy a vizsgálat lezártától számított nyolc 
napon belül köteles megküldeni az ügy összes iratait saját véleményével ellátva a munkáltatói 
jogkör gyakorlójának. 
 
 
Felelős: vizsgálóbiztos 
Határid ő: legkésőbb 2011. november 24. 
 

 

 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 18.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
  jegyzőkönyvvezető 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 23-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 
 

528/2011. (XI.23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzata területén Labdarúgó utánpótlási központ létrehozása tárgyában 

(350. sz. anyag)  
 
 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elviekben támogatja a Fóti Labdarúgó Iskola 
megvalósítását.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a 
Fóti Labdarúgó Iskola képviselőivel a szükséges egyeztető tárgyalásokat folytassa le, és erről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a további előkészítő intézkedések megtételére: a döntést követő 30 
napon belül. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 25.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
              jkv.  
 
 
 
 
 
 
  
  

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   528/2011. 

 
Tárgy: Fót Város Önkormányzata területén 
Labdarúgó utánpótlási központ létrehozása. 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   529/2011. 

Tárgy:  Fót Város Önkormányzata és a 
fenntartásában álló intézmények 
részére történő vezetékes földgáz-
vásárlás. 

 
 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 23-i rendkívüli, nyílt üléséről 

 
 

529/2011. (XI.23.) KT határozat 
„Fót Város Önkormányzata és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes 

földgáz-vásárlás” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán 
(359. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a fenntartásában és 
működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek képviselőit (igazgatóit, 
vezetőit), hogy 2011. december 31-ig - 2012. június 30-ai hatállyal - mondják fel az általuk, 
vezetékes földgáz vásárlásra, szállításra megkötött közszolgáltatási, szállítási szerződéseket. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót Város Önkormányzata 
által vezetékes földgáz vásárlásra, szállításra - a Polgármesteri Hivatal nevében - megkötött 
közszolgáltatási, szállítási szerződéseket 2011. december 31-ig - 2012. június 30-ai hatállyal - 
mondja fel. 
 
3./ A Képviselő-testület - az általa meghozott 16/2011. (I.26.) sz. KT határozatában 
foglaltakra figyelemmel - úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást folytat le Fót Város 
Önkormányzata fenntartásában és üzemeltetésében álló intézmények, továbbá a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére - 2012. július 01. 00.00 óra és 2014. június 30. 24.00 
óra közötti határozott időtartamra vonatkozóan - vezetékes földgáz vásárlás, szállítás 
beszerzése tárgyában, azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli 
hatálya alatt az Önkormányzat, mint megrendelő (kiíró) irányában áremelést nem 
érvényesíthet. 
 
 
A beszerzéssel érintett intézmények: 
3.1./ Apponyi Franciska Óvoda  (székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.) 
3.2./ Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.) 
3.3./ Fáy András Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Vásár tér 1.) 
3.4./ Garay János Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Arany J. u. 20-26.) 
3.5./ Németh Kálmán Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Március 15. 40.) 
3.6./ Fóti Népművészeti Szakközépiskola (székhely: 2153 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
3.7./ Egyesített Szociális Egészségügyi  
Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
3.8./ Fóti Közművelődési és Közgyűjt. K. (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
3.9./ Önkormányzati Zeneiskola (székhely: 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14.) 
3.10./ Polgármesteri Hivatal (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
 



 

A beszerzéssel érintett, Fót Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló gazdasági 
társasága: 
3.11./ Fóti Közszolgáltató Kft. (konyha) (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) 
 
4.1./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy a 3./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást - Fót Város Önkormányzata érvényes és hatályos Közbeszerzési 
Szabályzata rendelkezéseire figyelemmel, - folytassa le. 
 
4.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 3./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
Bíráló Bizottság tagjai - tekintettel Fót Város Polgármesterének, illetve Fót Város 
Jegyzőjének 2010. november 30-án kelt delegálására, jognyilatkozatára - Gráf Mihály és 
Koncz János képviselő, továbbá dr. Barkóczi Péter és Fegyveres Péter köztisztviselők, illetve 
Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó. 
 
4.3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy készíttessen 
előterjesztést a 3./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről, 
illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntés meghozatala tárgyában 
– a közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének beálltát követő soron következő képviselő-
testületi ülésre. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi 
önkormányzati költségvetési szervek, intézmények vezetőinek, az Önkormányzata 100 
%-os tulajdonában álló gazdasági társasága ügyvezetőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül; az 1-2./ pont szerinti szerződési állomány 
felmondására: 2011. december 31.; a közbeszerzési eljárás 3./-4./ pontok szerinti 
megindítására: a döntést követő 15 napon belül; a 4./ pont szerinti előterjesztés 
elkészítésére: a Képviselő-testület és szervei 2011. év december havi rendes ülése. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 25.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
              jkv. 
 
 
 
 
 
  



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   530/2011. 

Tárgy: Fót Város Önkormányzat és a 
fenntartásában álló intézmények részére 
történő vezetékes földgáz-vásárlás” 
tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás 
 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

530/2011. (XI.23.) KT. határozat 
„Fót Város Önkormányzata és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes 

földgáz-vásárlás” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán 

(359. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 1309124501) egyszemélyi 
tulajdonosa utasítja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., 
cégjegyzékszám: 1309124501) ügyvezetőjét, a Társaság képviselőjét, hogy a Társaságnak 
vezetékes földgáz szállításra vonatkozólag megkötött, fennálló (köz)szolgáltatási, szállítási 
szerződéseket 2011. december 31-ig – 2012. június 30-ai hatállyal – mondja fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban értesítse 
Szent Iványi Gézát, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., 
cégjegyzékszám: 1309124501) ügyvezetőjét. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
(székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 1309124501) ügyvezetőjét, hogy az 1./ és 
2./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a döntésről 
történő értesítésére: a döntést követő 5 napon belül; az 1./ pont szerinti 
(köz)szolgáltatási, szállítási szerződések felmondására: 2011. december 31. 

 
Cselőtei Erzsébet s.k. 

polgármester  
 Dr. Csiki Gábor  s.k.  

jegyző  
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 25.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
              jkv.  
 
 
 

 
 



 

Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   531/2011. 

Tárgy:  A Fót Város területén is illetékes 
Gödöllő-Vác Környezetvédelmi és 
Vízgazdálkodási Társulat Alapszabály 
módosításának, valamint a 2011. évi 
Társulati hozzájárulás kifizetésének 
tárgyában. 

 
 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

531/2011. (XI.23.) KT. határozat 
A Fót Város területén is illetékes Gödöllő-Vác Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 

Társulat Alapszabály módosításának, valamint a 2011. évi Társulati hozzájárulás 
kifizetésének tárgyában 

(362. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vízitársulatokról szóló, 
többször módosított 2009. évi CXLIV. törvény 62. § (1) a) pont alapján a Gödöllő-Vác 
Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat (2131 Göd 
Csokonai u. 22.; Cg. 13-16-000084/69) 2011. május 05-i küldöttgyűlésén eszközölt 
módosításokkal egységes szövegbe foglalt Alapszabályát tudomásul veszi. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő 739 
hektár belterületi földterület után, a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat - változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt - 
Alapszabályának 17.2. pontjában meghatározott önkormányzati hozzájárulást, bruttó 1.050,- 
Ft/ha/év + hatályos jogszabály szerinti ÁFA összeget, összesen bruttó 969.938,- Ft-ot, azaz 
bruttó Kilencszázhatvankilencezer-kilencszázharmincnyolc forint összeget, a Gödöllő-Vác 
Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat részére, a 
Társulat által 2011. augusztus 1. napján kiállított, SZ2011-000339 számlája alapján megfizet. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2./ pontban rögzített kötelezettségvállalás fedezete: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel, 
valamint 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelet 
Tagdíjak sora. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt döntés alapján, a 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel, 
valamint 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelet 
módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és terjessze be a Képviselő-
testület 2012. február havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása végett . 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évtől kezdődően a következő években, az 1./ és 
2./ pont szerinti társulati hozzájárulás éves mértékét, mint tagdíj-költséget, Fót Város 
Önkormányzata adott évi költségvetésébe, - az időközben jóváhagyott emelések mértékével 
azonosan, - folyamatosan betervezi.  
 



 

6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására, - és a tervezés figyelembevételével, - a folyamatos pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, - a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban rögzített feladat ellátására vonatkozóan: a döntést 
követő 8 napon belül, a 4./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a Képviselő-testület és 
szervei 2012. év február havi rendes ülése.  

 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 25.   
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
              jkv.  
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   532/2011. 

 
Tárgy:  Dunakeszi Város Településszerkezeti 
Terve felülvizsgálatán alapuló HÉSZ 
módosítás. 

  
K I V O N A T 

a Képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, rendes üléséről 
 

532/2011. (XI.23.) KT. határozat 
Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve felülvizsgálatán alapuló HÉSZ módosításának 

készítéséhez, az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési eljárásban való részvétel 
tartalma tárgyában 
(363. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Dunakeszi Város 
Polgármestere által, Dunakeszi Város Településszerkezeti Terv felülvizsgálatán alapuló TSZT 
és HÉSZ módosításához kapcsolódóan, Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri 
Hivatalához 2011. október hó 20. napján megérkezett szabályozási anyaggal kapcsolatban, - 
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. 
törvény 9. § (2) bekezdésére alapítottan, – az alábbi véleményt alakítja ki:  
 
A Képviselő-testület Dunakeszi Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
előzetesen kialakított, Dunakeszi Város Polgármestere által megküldött tervezési programban 
foglaltakkal az alábbi kikötéssel, kiegészítéssel egyetért, azzal, hogy a tárgybani eljárás során 
Fót Város Önkormányzata - a szabályozási eljárás lezárásáig, - az Étv. szerinti ügyfélként 
részt kíván venni. 
 
Kikötés, kiegészítés: 
1.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem támogatja Dunakeszi Város 
Önkormányzatának azon törekvését, hogy a két város közigazgatási határai mentén Dunakeszi 
Város Önkormányzata a két, egymással szomszédos, fejlesztésre szánt területre vonatkozólag, 
a BATrT –ban meghatározott 200 m.-es védőtávolság alkalmazása alól felmentést kaphasson.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteren keresztül prof. dr. Müller Ferencet, a 
település főépítészét, hogy a Képviselő-testület 1./ pontban rögzített véleményét Passa Gábor 
Dunakeszi Város Főépítésze részére írásban küldje meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 1./-2./ pontban foglaltak döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./ pontban foglalt döntésről történő értesítésre: a döntést követő 
15 napon belül. 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 18.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   533/2011. 

 
Tárgy:   a Közérdekű önkéntes tevékenység 
biztosítása az önkormányzatnál; Rendelet 
megalkotása a közérdekű önkéntes 
tevékenység biztosításáról. 
 

 
 

 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, rendes üléséről 

 
 
 

533/2011. (XI.23.) KT határozat 
a Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása az önkormányzatnál; Rendelet megalkotása a 

közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról 
(303. sz . anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  -  a közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 1. §-a alapján, - úgy dönt, hogy többlet önkormányzati 
forrás biztosítása nélkül támogatja a közérdekű önkéntes tevékenység megszervezését Fót 
Város közigazgatási területén. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ 
pontban foglalt döntés végrehajtására – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, egyúttal gondoskodjon a közérdekű tevékenység megszervezésének 
a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához történő bejelentéséről. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
közérdekű tevékenységnek az 1./ és 2./ pont szerinti megszervezéséről.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a közérdekű tevékenység megszervezésének a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumához történő bejelentésére, a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 
15 napon belül, a közérdekű tevékenység bevezetéséhez kapcsolódóan feladatellátás 
megszervezésére: a döntést követő 30 napon belül. 
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 18.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  
 



 

 
 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   534/2011. 

 
Tárgy:  Helyi önkormányzati költségvetési 
szervek szakmai beszámolói.  

 
 
 
 

 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, rendes üléséről 

 
 

534/2011. (XI.23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében álló közoktatási, nevelési 

valamint közművelődési, közkönyvtári feladatot ellátó helyi önkormányzati költségvetési 
szervek szakmai beszámolóinak vizsgálatáról  

 (szám nélkül) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri illetve felhatalmazza az Emberi 
Erőforrás Bizottságot, hogy a Fót Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében 
álló közoktatási, nevelési valamint közművelődési, közkönyvtári feladatot ellátó helyi 
önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) 2011. évi feladatellátása tárgyában 
készített szakmai beszámolók vizsgálata tárgyában, - a bizottság saját hatáskörben eljárjon, 
határozzon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 

Cselőtei Erzsébet s.k. 
polgármester  

 Dr. Csiki Gábor  s.k.  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
Fót, 2011. november 25.   
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Fót Város Polgármesteri Hivatala 
2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Szám:   535/2011. 

 
Tárgy:   
 

 
 
 
 

 

K I V O N A T 
a Képviselő-testület 2011. december 1-i nyílt, rendes üléséről 

 


