
3/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 2-án 17 órai kezdettel  

(a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott, rendkívüli   
nyílt  üléséről 

 
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív alapján. 
 
Napirend: Lásd a csatolt meghívó szerint. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, 
hogy jelenleg 9 fővel határozatképesek vagyunk. Bartos Sándor alpolgármester úr itt van, 
mindjárt bejön, a Polgármester asszony 1o-ig szabadságon van, jelenleg ezért én 
helyettesítem. A napirenddel kapcsolatban teszek javaslatot és kérek hozzászólásokat. 
Annyit mondanék elöljáróban, hogy tudomásom szerint mindenki leadta a 
vagyonnyilatkozatát, tehát mindenki teljes joggal részt vehet a képviselői munkában.  
 
Fábry Béla képviselő (ügyrendi): 
Úgy hallottam, hogy egy korábbi testületi ülésen már elsütötték azt a poent, hogy egy ilyen 
Nokiás dobozba mennyi pénz fér bele, szeretném mutatni, hogy ez egy üres doboz, nehogy 
véletlenül valaki ismét elsüsse ezt a jópofa poent. Ez annak a telefonnak a doboza, amit 
most kaptam. Csak ezt szerettem volna illő tisztelettel mondani.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ennek az ügyrendihez semmi köze nem volt, de jó poen, és sok sikert kívánunk a telefon 
használatához.  
 
Bartos Sándor alpolgármester úr megérkezett. 17 óra 2o perc (1o fő van jelen)  
 
Napirendi pontokhoz van-e valakinek javaslata?  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A nyílt ülés napirendi pontjaihoz szeretném, ha felvennénk a január 26-án, a pályázatírói 
tevékenység ellátása tárgyában meghirdetett közbeszerzés határozati javaslatainak a 
módosítását. Most kerül kiosztásra az anyag. Egy kifejezés változásáról van szó, de ez 
nagyon fontos lenne, ha megtárgyalnánk, mert tegnap a Bíráló Bizottság végig nézte az 
anyagot, és ezt a kérést terjeszti a Képviselő-testület elé. A zárt ülésre szintén javasolnék 
egy napirendi pontot felvenni. Egy vételi ajánlat érkezett, erről a testületnek záros határidőn 
belül döntenie kell, és szeretném, ha a zárt ülésen egy egyebek napirendi pont lenne a 
vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos eljárásról, illetve ezzel kapcsolatosan egy tájékoztatót 
szeretnék, mint a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság Elnöke megtenni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A napirendekhez a módosító javaslatokról kérem a szavazást.  
Nyílt ülésre: a pályázatírásra vonatkozó javaslatra. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A zárt ülésre: a vételi árajánlat napirendi pontot.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem – elfogadva.  
 
Napirendi pontok egyben. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva. 



 2 

1. napirend: El őterjesztés Fót, Sport utca 0250/95. hrszú út tulajd onba vétele  
                     tárgyában (38. sz. anyag)  
 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság megtárgyalta az anyagot és a következő változtatásokat 
javasolja a Képviselő-testületnek. A határozati javaslat 1. pontjában nem kíván változtatást 
javasolni. A 2. pontban: „felkéri a Polgármestert, hogy a Dunakeszi Földhivatal felé tegye 
meg a szükséges intézkedéseket – ide kérjük beszúrni, hogy írja alá az ajándékozási 
szerződést.  
Szeretnénk javasolni, azt, hogy bár a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  ülésén történt, 
de gondolom a Szabó képviselő úr megengedi nekem, hogy elmondjam, a fenti 3 pont akkor 
válik joghatályossá, ha igazolttá válik az ajándékozónak a jogosultsága. Tehát itt az 
anyagban csatolásra került egy ajándékozási nyilatkozat, amellyel kapcsolatban felmerült, 
hogy ezt kérik igazolni, hogy jogosult volt ennek a nyilatkozatnak a megtételére az, aki az 
ajándékozó nyilatkozatot aláírta.  
Felkérjük az önkormányzat jogászát, dr. Szotyori Judit ügyvédi Irodát, hogy a Mogyoród-Fót 
települések között a csatornázással kapcsolatosan fennálló jogvita peres iratait tekintse át, 
és erről adjon tájékoztatást a bizottságnak és a Képviselő-testületnek is.  
 
Földi Pál képviselő:  
Amennyiben nem jogosult a nyilatkozat aláírására, akkor szerezze be azt az ajándékozási 
nyilatkozatot.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Módosításokról szavazunk először.  
„felkéri a Polgármestert, az ajándékozási szerződés aláírására és a Dunakeszi Földhivatal 
felé a szükséges intézkedések megtételére” 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
4. bekezdésben: „a fenti három pont akkor válik joghatályossá, ha az ajándékozó aláírási 
jogosultságát igazolta.” 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
kiegészítés: „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” 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Egy nagyon fontos PFB javaslatot nem olvastam fel. Ennek a folyamatnak, (ajándékozási 
szerződés bevétel) a várható költségeit a 2011. évi költségvetésbe be kell tervezni, illetve „ 
felkéri a Polgármestert, hogy az értékbecslés várható költségét a 2011. évi költségvetésbe 
tervezze be”.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
kiegészítés: „felkéri a Polgármestert, hogy az ajándékozási folyamattal, az értékbecsléssel  
kapcsolatos költségeket a 2011. –es költségvetésbe tervezze be.”  
Szavazás eredménye. 1o igen – elfogadva.  
 
Felolvassa a határozati javaslat szövegét egyben.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
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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  
 
Ezt a napirendet lezárom, de egy megjegyzést még a 3. ponthoz tennék, voltunk a DMRV-
nél egy kapcsolatfelvételre, beszéltünk erről, és úgy néz ki, hogy el fog indulni ez a dolog is.  
 
 
2. napirend: el őterjesztés a Fóti Közszolgáltató Kft pénzügyi helyz etének rendezése   
                     tárgyában (39. sz. anyag)  
 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat 1. pontját javasolja módosításra, 
mégpedig azért, hogy a határozati javaslatban szereplő kamatmentes tagi kölcsönnek a jogi 
alapját is szeretné beemelni a határozati javaslatba. Erre lehetőséget az Átmeneti 
gazdálkodásról szóló rendelet 2. § (1) 2. fordulata ad lehetőséget. A határozati javaslat 1. 
pontja azzal kezdődik, hogy „az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet. 2. § (1) bek. 2. 
fordulata alapján 1o millió, azaz 1o millió Ft azonnali kamatmentes” …és a többi változatlan.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosításról kérem a szavazást.  
A határozati javaslat 1. pontja azzal kezdődik, hogy az átmeneti gazdálkodásról szóló 
rendelet. 2. § (1) bek. 2. fordulata alapján 1o millió, azaz 1o millió Ft azonnali kamatmentes..” 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslat szövegét felolvassa. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
 
 
 
 
 
 



 4 

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  
 
 
3. napirend: El őterjesztés az F7-North Ingatlanfejleszt ő Társaság fejlesztési szándékai  
                     tárgyában (4o. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ez egy tájékoztatás a testület felé, illetve egy megerősítés, jóváhagyás. Van valakinek ezzel 
kapcsolatban hozzászólása, észrevétele. Az előterjesztés körültekintő és jó, ezt a hivatal 
vegye dicséretnek, minden szükséges dolgot tartalmaz. Aki eddig nem ismerte, az 
tájékozódhat a témában.  
 
Földi Pál képviselő:  
Annyit szeretnék a Képviselő-testület elé tárni, hogy ismételten előkerült a SnoWorld 
beruházó cég, és abban az időben, amikor 2007. december 17-én először itt jártak nálunk, 
akkor megtekintették ezt a helyszínt, és több helyszín után, 2008. január 7-én értesítettek 
minket, hogy Fótot választották ki ennek a beruházásnak a helyszínéül. Akkor a Képviselő-
testület  határozatban elfogadta azt, hogy kivitelezésre kerül ez a beruházás, majd egy 
picikét elhúzódott az idő a válság miatt és nagy örömünkre szolgál az, hogy ismét erőre 
kaptak és ez a beruházás ismételten lendületet vesz és reméljük, hogy Fót felkerül arra a 
turisztikai térképre, amelyiken jelen pillanatban 4 ilyen hely van a világon. Dubaiban, 
Miltonban  (Anglia), egy Németországban, egy Leningrádban. Itt Fóton fog épülni az 5. ilyen 
jellegű építmény. És merjük remélni, hogy sikerül megvalósítani. Mi csak szurkolni tudunk 
nekik ahhoz, hogy ez megvalósuljon nálunk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslat szövegét olvassa fel.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

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

 
4. napirend: Pályázatírói tevékenységek ellátása tá rgyában (30. sz. anyag) 
                     (A 14/2011. (01.26.) sz. KT  határozat visszavonása.) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A 14/2011. (01.26.) KT határozat alapján azt javasolja a Közbeszerzési Bíráló Bizottság, 
hogy ezt a határozatot vonjuk vissza, azért, mert a 2. pontban mi azt írtuk ki, hogy a 
megbízási szerződés időbeli hatálya 2011. december 31-ig terjedő határozott időre szóljon. 
Ezt a pontot javasolják úgy elfogadni, hogy határozatlan időre szóljon és legyen benne egy 
3o napos felmondási idő minkét fél részéről, mindez azért van, mert a következő bajusznál 
azt látjuk, hogy december 31-ig kell figyelni a pályázatokat. És ha december 31-ig figyeli a 
pályázatokat, és megírja, akkor az nem fog 2o11. december 31-ig lezárulni, azzal még egyéb 
elhúzódó munkálatok is vannak és abban is részt kell, hogy vegyen. Tehát ezért van az, 
hogy gyakorlatilag az új határozati javaslat az ebben az egy pontban változott, a többi az 
változatlan maradt.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Ha jól értem a szándékot, akkor nem arról van szó, hogy örök időkre ez a cég vigye a 
dolgokat, hanem arról van szó, hogy ha pl. december 3o-án kell beadni egy pályázatot, akkor 
ezt még gondozhassa. Ezért azt javaslom, hogy a 3. pont első francia bekezdése úgy szól, 
hogy a megbízási szerződés a 2011. december 31-ig beadott pályázatok gondozásának 
időtartamáig tart. Akkor ez pontosabb és egyértelműbb. Mert a határozatlan idő akár 15 év is 
lehet.  
 
Földi Pál képviselő:  
Ezen sokat rágódtunk, és azért nem szeretnénk azt, hogy őt egy kizárólagos joggal bízzuk 
meg, hogy mindig ő gondozza a pályázatunkat, hanem ezért volt a határozatlan idő, mert az 
bármikor felmondható. Tehát ha az első munkájánál már nem tudunk együtt dolgozni vele, 
tehát nem vagyunk vele megelégedve, fel lehessen mondani, mert ha kötjük magunkat a 
2011. december 31-i időponthoz, akkor csak akkor tudjuk majd felmondani.  Tehát pontosan 
azért gondoltuk a határozatlan időt, mert nagy érdeksérelmek nélkül fel tudjuk mondani a 
szerződést.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Még egyszer pontosítanám, hogy az első bekezdéshez, az időbeli hatályhoz mondtam el ezt 
a módosító indítványt, mert egyébként tudomásom szerint bármilyen szerződés a Ptk alapján 
bármikor felbontható, ahogy a szerződés meg van fogalmazva. Ha az van belefogalmazva, a 
megbízási szerződésbe, hogy felmondható 3o napos határidővel, akkor az felmondható, 
tehát nem kell év végéig kivárni, ha nem vagyunk elégedettek a szerződő partnerrel. Azt 
gondolom, hogy ha így fogalmazzuk meg, hogy a megbízási szerződés hatálya határozatlan 
időre szól, az még akkor is, ha bármikor felbontható, ugyanakkor azt a lehetőséget  is 
megadja, hogy akár soha ne is bontsuk fel. Én meg azt gondolom, hogy legyen egy ilyen 
dolog, hogy legyen a szerződő fél számára is egyfajta határidő a lejáratra vonatkozóan. Bele 
kell írni a szerződésbe, hogy ha a felek meg vannak kölcsönösen elégedve egymással, 
akkor az meghosszabbítható. Ez szokásos módozat, hogy a felek megegyezése alapján az 
időbeli határidő meghosszabbítható.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A bizottsági ülésen is elhangzott, hogy a szerződés tervezete még a közbeszerzés elbírálása 
és a döntés előtt kerüljön majd a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elé. Mert amiről most 
a Földi Pál képviselő úr, és Fábry Béla képviselő úr is beszélt, ezt százféleképpen lehet 
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szabályozni. Tehát a szerződés-tervezetbe akkor majd dolgozzuk ki a jogászok segítségével 
a felmondási feltételeket. Illetve belerakhatjuk azt is, hogy magának a felmondásnak milyen 
jogkövetkezményei lesznek az önkormányzatra nézve. Milyen jogkövetkezményei lehetnek a 
másik szerződő fél részére stb.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A bizottság javaslata pontosan azt a dolgot akarta kiküszöbölni, amiről a Fábry úr beszél, 
hogy ne forduljon elő az, hogy soha nem mondunk fel egy cégnek, ezért bontottuk ketté. A 
2011. december 31-ig megjelent pályázattal bízhatja meg a Képviselő-testület, ezután már 
nem. Ez a tárgyi hatály. De mivel a pályázat nyilvánvalóban nem bonyolódik le 2011. 
december 31-ig, azt gondozni kell, azzal lehetnek utólagos feladatok, ezért az időbeli hatályt 
javasoljuk a határozatlan időre, mert akkor milyen alapon kérjük számon, vagy próbáljuk a 
céget arra bírni, hogy mondjuk amit még be kell nyújtani, azt tegye meg. Ezért javasoltuk és 
ez az egyetlen változtatás van a január 26-i határozatokhoz képest, hogy az időbeli hatályt 
javasoljuk határozatlan időre, a határozott idő helyett. Dobsa úrnak volt egyébként a 
javaslata, aki pontosan felvázolta nekünk, hogy mit kezdünk azzal a pályázattal, akivel a 
szerződésünk mind időben, mind a tárgyban lejár december 31-ig. Semmilyen eszközünk 
nem lenne a további gondozásra.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Én úgy érzem nincs ezzel semmi gond, mert a 2012. január 1-én megjelenő pályázatokra 
már nem nyújthat be pályázatot, tehát a többit meg ha 1o év múlva lesz lezárva, akkor addig 
majd gondozza.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Először Fábry Béla képviselő úr módosító indítványát teszem fel szavazásra. Miszerint a 3. 
bekezdés 1. „bajusznál” megbízási szerződés időbeli hatálya a 2011. december 31-ig 
beadott pályázatok lebonyolításáig tart.  
Szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem, 5 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 
Szabó képviselő úrnak volt egy javaslata. (A háttérből Szabó Mihály képviselő: nem kell 
szavazni róla.)  
 
Az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
 

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.  



 7 

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  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Ezzel a napirenddel kapcsolatosan a Bíráló Bizottságtól kaptam egy feladatot. Ezt a 
pályázatíró közbeszerzést úgy fogalmaztuk, hogy hirdetmény közzététele nélküli meghívásos 
pályázat, és ezért azt a feladatot kaptam a bizottságtól, hogy tolmácsoljam a képviselő-
társaimnak, hogy akik arra alkalmas céget szeretnének ebbe a körbe jelölni, akik a 
feltételeknek megfelelnek és alkalmasak arra, hogy pályázatíró közbeszerzési eljárásra 
tudjanak pályázni, azok a megjelölt cégnevet és címet a Barkóczi Péternek csütörtökön 
adják le.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ezt a napirendi pontot lezártam, 2 perc technikai szünetet rendelek el.  
 
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkáját. 17 óra 52 perc.  
 

-.-.-.- 
 
Visszatérés a nyílt ülésre: 18 óra 32 perc.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Zárt ülésen hozott határozatokat kihirdetem:  
 

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  
 

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  
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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 alpolgármester:  
Ezzel a Képviselő-testület ülését bezárom. 18 óra 35 perc.  
 

k.m.f.  
 
 
 
 
 
 

 
 

Pozderka Gábor   
alpolgármester  

 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 02. 10. 
 


