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4/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. február 23-án 14.11 perc 
kezdettel (a Vörösmarty Művelődési Házban) megtartott nyílt  üléséről 

 
 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszöntöm a megjelent képviselőket, az önkormányzati dolgozókat, valamint a megjelent 
érdeklődőket, ezzel a mai képviselő-testületi ülést megnyitom. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a Képviselő-testület határozatképes, 3 fő hiányzik: 
Bartos Sándor alpolgármester, Fábry Béla és Földi Pál képviselők. 
 
Először a napirendi pontokra kérek javaslatot. 
 
Koncz János képviselő: 
Szeretném bejelenteni, hogy Fábry képviselő úr később jön, várhatóan 17-18 óra körül. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Szeretném javasolni, hogy a 19. sz. napirendi pont – ami a 67. sz. előterjesztés – kerüljön ki 
a napirendek sorából, mert ebben a témában a Kft már megkapta a maga felhatalmazását, 
és nincs szükség újabb tárgyalásra. 
A 26. sz. napirendi pont – 47. sz. anyag – úgy tudom, hogy a Horgász Egyesület visszavonta 
a kérelmét, tehát okafogyottá vált, javaslom, hogy vegyük le napirendről. 
Amennyiben lehetséges, szeretném javasolni, hogy a költségvetés tárgyalása kerüljön minél 
előbbre, ne az esti órákban kezdjük el a tárgyalását. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Könyvvizsgáló urat kérdezem, lehetséges-e előrevenni a költségvetés előterjesztését? 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: 
Szerintem azért lehetséges, mert a PFB-n ezek a napirendi pontok, amelyeket elfogadtak, ill. 
még az egyéb módosítások már be vannak építve a költségvetés tegnap esti verziójába. És 
ha netán itt nem kapná meg a kellő szavazatot, akkor a beállított költségek mennek 
automatikusan a céltartalékba. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tehát az volt a javaslat, hogy 2. napirendi pontnak vegyük fel a 2011. évi költségvetést, 
nekem pedig az lenne a javaslatom, hogy a lejárt határidejű határozatokat vegyük le, mert 
összesen 10 db lett volna, ezt majd a következő testületi ülés anyagával tárgyaljuk. 
A következő javaslatom pedig az, hogy a 73. sz. előterjesztést az „Egyebek” napirendi pont 
elé vegyük fel. 
 
Most a három napirendi pont levételéről – 67. sz. anyag, 47. sz. anyag, lejárt idejű 
határozatok – kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Második napirendi pontnak vegyük fel a 2011. évi költségvetést, erről kérem most a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
31. napirendi pontnak vegyük fel a 3. sz. előterjesztést, erről kérem most a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Bejelentem, hogy megérkezett Bartos Sándor alpolgármester úr. (14.17 óra) 
 

a) Napirend el őtti felszólalások    
 
Gráf Mihály képviselő:       
A szemétdíj változással kapcsolatban nagyon sok telefonhívást kaptam a város lakóitól. 
Sokan kérnék, hogy az Önkormányzat adjon erről érdemi tájékoztatást. Egyrészt jó lenne, 
hogy akik közülünk legjobban ismerik ezt a témát, a képviselő-testületi ülésen is elmondanák 
ezzel kapcsolatban mi az Önkormányzat álláspontja, ill. amit tudni kell róla. Szeretném 
javasolni, hogy erről mindenképpen adjunk ki egy „Hírlevelet” a város lakóinak. Hozzuk 
tudomásukra, mert rengeteg félreértés, pletyka, butaság kering a városban, amit tisztázni 
kell. 
A január 19-i testületi ülésen az 1. sz. előterjesztéssel kapcsolatban feltettem egy kérdést a 
Hivatalnak, hogy ezzel a témával kapcsolatban milyen intézkedés történt. Konkrétan egy 
kártérítési ügy volt, egy kátyúba beleszaladt az autó, és a tulajdonosa kártérítést követelt, 
nem kis összeget. Úgy néz ki, hogy ezt sajnos ki is kell fizetni, mert egyrészt nem történt 
időbeni intézkedés az Önkormányzat részéről, másrészt olyan igazságügyi szakértői 
vélemény született, ami nem támadható. Ilyen eseményekkel kapcsolatban milyen protokollja 
van a Hivatalnak? A választ megkaptam írásban, körbeérdeklődtem az érintetteket és arra 
az álláspontra jutottam, hogy ezt a kérdést nagyon alaposan újra kell tárgyalni. 
Félreértéseket tapasztaltam, és szeretném kérni, hogy rövid határidőn belül a Hivatal a Kft 
bevonásával egy egyeztető tárgyalást kezdeményezzen, amin jómagam is szeretnék részt 
venni. 
 

Megérkezett Földi képviselő úr is (14.20 perc) 
Földi Pál képviselő: 
Egy felhívást szeretnék közzétenni, amihez kérném a képviselő-társaimat, hogy 
csatlakozzanak. Március 2-án Dióssi Csabának országgyűlési képviselőnek fogadóórája 
lesz, és Dunakeszi – Fót – Csomád elkerülő út ügyében szeretnék átnyújtani neki egy 
beadványt, amiben kérném, hogy járjon el, mint országgyűlési képviselő az ügyben, hogy a 
Településszerkezeti Tervet módosítsuk, és ebben a csomádi út és az M2-tes autópálya 
Schell kút alatti részénél becsatlakozás lehetőségét megteremteni. Ez egy jelentős 
útfejlesztés, és állami hozzájárulást kérnénk hozzá, ha már a másik oldalon Dunakeszi ki 
tudta magának lobbyzni, hogy az M2-es és a 2-es autópálya közötti út elkészüljön. 
Beszéltem Csomád polgármesterével is, aki azt mondta, hogy támogatandó ez az ötlet. Az 
M2-tes autópálya négy sávossá alakításánál a megnövekedett forgalom miatt egyre nagyobb 
lesz a zajterhelés, és a Fót-Dunakeszi csomópont a Dunakeszi Kelet-leágazástól a 
lakóterület határáig egy zajvédő falat kérnénk építeni az út mellé, mert nagyon jól tudom – 
mivel a közelben lakom – hogy nagy a zaj. Aki még tőlem is közelebb lakik, elképzelhető, 
hogy mennyire zavarja a megnövekedett forgalom. 
A Hajcsár út érdekes útszakasza Fótnak, az időjárási viszontagságoknak nagyon kitett 
útszakasz. Szakaszosan párás az a rész, és eltűnt az a veszélyt jelző tábla, hogy „veszélyes 
útkanyarulat balra”, valamint egy sebességkorlátozó tábla a Hajcsár út és a Győrffy út felé 
menő része, tehát Fót határához vezető útnál eltűnt az előjelző tábla, hogy veszélyes 
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útszakasz, bal kanyar és a 40 km/ h-s betartására figyelmeztető tábla, ennek a pótlását 
kérném. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Valóban nagyon sok panaszt kaptunk a szemétszállítási díj megemelésével kapcsolatban, 
amit szeretnék most összefoglalni, támogatva azt az ötletet, hogy erről készüljön egy korrekt 
hírlevél, amelyben a lakosságot tájékoztatjuk. 
A december 15-i testületi ülésen döntöttünk a rendelet módosításról, amely a díjemeléseket 
tartalmazza. Bebizonyosodott az a tény – mivel nincs újságunk – hogy a lakosság nagyon 
lassan értesül a döntéseinkről. Egészen addig, amíg az első csekkeket nem kapta meg a 
lakosság, addig a felháborodás nem jelentkezett, mert nem tudtak róla, hiába mondtuk el 
interneten, személyesen, esetleg a TV-ben. 
Tudni kell, hogy a hulladékszállítás Fóton hogyan is alakult. 2008. előtt a Közszolgáltató KHT 
gyűjtötte a fóti lakossági hulladékot és hordta be a Dunakeszi bányába. Ennek a gyűjtésnek 
és behordásnak akkor csak egyetlen díja volt, a gyűjtési díj, ugyanis a Dunakeszin lévő FKF 
bányába nem kellett ártalmatlanítási díjat fizetnünk, tehát nulla forintért raktuk le a szemetet. 
2008-ban, amikor ez a tevékenység kiszerveződött a KHT-ból, akkor már kellett kb. 6.000 
Ft/tonna ártalmatlanítási díjat fizetni, ami akkor azt eredményezte, hogy 3.100 Ft-ról 3.900 
Ft-ra emelkedett a negyedéves szemétdíj. Látszódik ebből a két adatból egy nagyon fontos 
tény. Ha a 3.100 Ft-os negyedéves díjat beszedtük, azon egy nagyon alapos haszna 
keletkezett a KHT-nak, amit később meg is erősítettek volt ügyvezetők, hogy a 
szemétszállítási díjból keletkező haszonból tudták a várost „úgymond” üzemeltetni.  
A 2000-es évek elején csatlakoztunk az Észak-kelet Pest megyei és Nógrád megyei 
Regionális Hulladékkezelési programhoz, mert az a veszély fenyegette Fótot, ha a 
Dunakeszi bánya betelik, nem lesz hova hordanunk a szemetet. Ez a beruházás nagyon sok 
EU-s és egyéb pályázati pénzekből megvalósult. 2010. július 1-vel elindultak a bányák 
próbaüzemei, attól kezdve kötelező jelleggel oda kell hordani a Fóton összegyűjtött 
kommunális hulladékot, ami azt eredményezte, hogy 2010-ben az ártalmatlanítási díj tovább 
növekedett, mintegy 12-13 eFt közötti összegre. Hogy miért is ennyi a díj és nem nulla forint, 
vagy nem 6.000 Ft? A Zöld Híd programnak nevezett program egy XXI. századi módon 
kezeli és ártalmatlanítja a hulladékot. A korábbiakkal ellentétben, ami csak arról szólt, hogy 
amit beborítottunk a kukán keresztül a szemetes autóba, azt egy gödörbe lerakták és 
ráhúztak valami takaróföldet, ha nem, akkor vitte a kutya, a vad, és a szél szerte az 
országban. Ezzel szemben most a hulladék egy válogató épületbe kerül, ahol szétválogatják 
és az újrahasznosítható dolgokat újrahasznosítják, az ártalmatlanítható dolgokat 
ártalmatlanítják és csak a maradékot rakják le megfelelő tömörítettséggel a bányába.  
Sajnálatos módon 2011. január 1-től ez a lerakási díj tovább növekedett, ugyanis az volt 
ennek a 105 alapító településnek a döntése, hogy 2011. január 1-től fogja beépíteni az 
amortizációs költséget az ártalmatlanítási díjba, így most 1 tonna hulladék ártalmatlanítási 
díja 18.000 Ft körül van. Ez a nagyarányú szemétszállítási díjemelkedés ennek köszönhető. 
Mit tudunk mi mégis tenni? Sajnos az elődeink  a KHT-tól kiszervezték a szemétszállítást, és 
jelenleg a Sárvári HUKE Kft gyűjti és szállítja be a Zöld Hídhoz a szemetet. Ez a fóti 
lakosságnak sajnos további díjemelkedéseket eredményezett. Ugyanis, ha a saját Kft-nk, 
vagy a Zöld Híd Régió önmaga gyűjtené a hulladékot, akkor évente mintegy 28 eFt-ba 
kerülne lerakási helyenként ez a díj. Most, hogy a Sárvári HUKE Kft végzi, ez a díj 
többszörös alku után 36.124 Ft. Azt, hogy ezt a teljes díjat ne kelljen a lakosságra 
hárítanunk, a Képviselő-testület úgy döntött, hogy 40 M Ft-tal támogatja a díjat. Ezért van az, 
hogy jelenleg a számlázási rendszer nem negyedéves – mert a negyedévi díj 7.314 Ft lenne 
– hanem kéthavi. Az volt a szándékunk, hogy nem kell egyszerre annyira sok pénzt kifizetni 
(igaz sűrűbben) de nem 7.000 Ft-ot, hanem 4.878 Ft-ot kéthavonta és ezen kívül az 
Önkormányzat hozzátesz 40 M Ft-ot, ami szintén az Önök pénze, szintén Fót vagyona. Ha 
különböző számításokat végzünk, egy dolog biztos, az, hogy a Sárvári HUKE Kft gyűjti 
jelenleg a hulladékot Fóton, ami Fót összlakosságának évente 47,5 M Ft pluszkiadást 
eredményez. Ez 10 év alatt 474 M Ft, tehát tíz év alatt mi „eltapsolunk” egy intézményt, az 
aszfaltútjainkat, vagy bármiben számolhatunk. Tudjuk, hogy ez számunkra nem egy előnyös 
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szerződés, sajnos ezt a szerződést 2008-ban az elődeink megkötötték, vizsgáljuk, hogy mik 
a lehetőségeink, nem biztos, hogy ez így marad tíz évig, de én ezzel kapcsolatban nem 
szeretnék most további információkat sem adni, sem ígéreteket vállalni. Annyit ígérünk, hogy 
tárgyalásokat kezdeményezünk, hogy Fót lakosságának, ennek a pénznek nagy része 
megmaradjon. 
Tudom, hogy nagy problémát okoz a kukák űrtartalma és az, hogy hány litert számláznak le, 
de a kalkulációk során  kiderült, hogy a 120 l-es és a 240 l-es hulladékgyűjtő edény között 
nagy különbség nincsen, kb. havi 100 Ft-on belül van a kettő közötti különbség, ezért ezzel 
nem foglalkoztunk. Viszont hoztunk egy olyan döntést, hogy az egyedül élő – tehát nem 
egyedülálló – nyugdíjas, elegendő, ha 80 l-es hulladékgyűjtő edény után fizeti a 
hulladékdíjat. Ez nekik annyi engedményt jelent, hogy így kb. 5.000 Ft-ra jön ki a 
negyedéves díj. Ők is szintén kéthavonta kapják a számlát, de így jobban összehasonlítható, 
hogy eddig 3.900 Ft volt, most nekik 5.000 Ft a negyedéves díj. Sajnálatos hiba, hogy 
hatósági bizonyítványokat kértek ennek a bizonyítására, a hétfői vezetői értekezleten erről 
már beszéltünk. A hatósági bizonyítványnak illetéke van, 2.000 Ft, ezért a hivatalnak kell 
igazolnia, és nem hatósági bizonyítványt kérni, tehát nem kell a 2.000 Ft-ot megfizetni. Arra 
kértük Aljegyző asszonyt, hogy találják meg annak a módját, hogy aki ezt az összeget 
befizette, hogyan kaphatja vissza.  
Ha valakiben még marad kétely a szemétszállítási díjjal kapcsolatban, arra szívesen 
válaszolunk, és akármikor, akármilyen fórumon ennek állunk elébe. Egy dolgot tudnunk kell, 
a Sárvári HUKE ügyét még nem zártuk le, és valamilyen módon le fogjuk zárni. 
 
Sípos János fóti lakos: 
Mindent megértünk a szemétszállítással kapcsolatosan, de Hírlevélben azért megjelenhetne, 
hogy az un. kiszervezés szóban benne van a kérdésem, ki szervezte, ki volt az, aki ezt 
aláírta, ki volt az, aki ilyen terhet rótt a településre? Tessék megnevezni, mert szeretné tudni 
a település, ki volt az, aki ezt elkövette és miért. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem titok, ezt az előző Képviselő-testület nevében Fábry Béla írta alá, amit le fogunk írni a 
Hírlevélben is. Sajnos annak idején az a koncepció indult el, hogy minden tevékenységet 
kiszervezni. Ezen kívül ki szerették volna szervezni a konyhát, a temetkezést, amire 
szerencsére már nem volt idejük, mert ehhez hasonló nagy károkat okoztak volna azzal is. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászóló nincs a napirendi ponthoz, áttérünk a „Kérdések, interpelláció” 
napirendi ponthoz. 
 

b) Kérdés, interpelláció    
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ehhez  a napirendi ponthoz, nem jelentkezett senki felszólalásra, áttérünk a „Beszámoló az 
előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről” c. napirendre. 
 

c) Beszámoló az el őző képvisel ő-testületi ülés óta eltelt id őszak fontosabb 
eseményeir ől  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A január 26-i Képviselő-testületi ülést követő időszakban az alábbi események történtek: 

Január 28-án fogadóórát tartottam, ahol főként szociális ügyekkel, illetve az utak állapotával, 
a csatornázással, önkormányzati bérlakás igénylésével, illetve egy peres ügy kapcsán 
kerestek meg.   

Ezen a napon keresett meg a Papagájvilág Alapítvány elnöke, Erdei Zsolt, valamint az 
alapítvány titkára és egy marketing szakember, akik vázolták terveiket egy, szándékaik 
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szerint Fóton létesítendő, idegenforgalmat generáló madárpark és konferencia központ 
létrehozásával kapcsolatban.  

Február 1-én a Cora által az Önkormányzatnak felajánlott üzletrész hasznosításáról 
folytattam a korábban megkezdett egyeztetéseket.  A bezárt üzlethelyiséggel kapcsolatban 
vetődtek fel ötletek annak hasznosításával kapcsolatban. Egyik alternatíva volt egy 
okmányiroda létrehozása, amivel már az előző KT is foglalkozott. A másik lehetőség az volt, 
hogy egy olyan helyiséget alakítsunk ki, ahol a különböző szolgáltatóknak tartanának 
ügyfélfogadást a villamos áram, a földgáz, víz, telefonszolgáltatók, stb. Ezzel kapcsolatban 
elindultak a tárgyalások, válaszok még nem érkeztek eddig. Ebben a kérdésben szeretném 
kérni Képviselő-társaimat, ha van használható ötletük, később mondják el, miután 
válaszolnom kell a hasznosítással kapcsolatban  

Az alpolgármester úrral, az önkormányzat jogászával és a hatósági osztály vezetőjével 
(Pozderka Gábor, Dr. Szotyori Judith, Csízik Melinda) közösen folytattunk megbeszélést a 
DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. Váci Kirendeltségén Pálmai Gáborral, a 
szolgáltatási osztály vezetőjével az üzemeltetői szerződés megkötése tárgyában. 

Sokan kerestek meg a buszjáratokkal kapcsolatosan, ill. azért, hogy a Fóton áthaladó 
galgamácsai buszok nem állnak meg. Ezzel kapcsolatban azt a tájékoztatást kaptam, - ami 
fel is fog kerülni a honlapra – hogy valóban nem állnak meg 13 óra és 20 óra között, de ez 
csak a galgamácsai buszokra vonatkozik, az erdőkertesieknek kötelező állandóan 
megállniuk, ill. a buszok sofőrjeit is figyelik, hogy ezt betartsák. Várják a lakosság 
visszajelzéseit. 

10-én a Művelődési Házban az előzetes kiértesítések alapján, tárgyalásra került sor a 
hatóságok és az adott létesítmény (pl. átjárók, keresztező utak, állomások) kialakítása miatt 
érintettek között 71. számú vasútvonal elővárosi célú fejlesztése ügyében. Ezek a 
tárgyalások márciusban is folytatódni fognak.  

11-én Bartos Sándor alpolgármester úrral közösen folytattunk megbeszélést a Rodin Kft. 
munkatársaival.  

14-én került sor a Művelődési Házban a "Lépéselőnyben a Nemzeti Foglalkoztatási 
Szolgálattal" című előadásra, ahol Dr. Sabacz Róbert, Váci Munkaügyi Központ kirendeltség-
vezetője tájékoztatást adott, az aktuális foglalkoztatási támogatásokról, pályázati 
lehetőségekről. Az eseményt a Munkaügyi Központ és az önkormányzat közösen szervezte 
annak érdekében, hogy ezzel elősegítsük a kapcsolatfelvételt a munkaügyi szervezet és a 
helyi vállalkozások között, hiszen ez is hozzájárulhat településünkön a foglalkoztatottság 
növeléséhez. Tervezzük hasonló rendezvény megtartását egy későbbi időpontban is. 

15-én Lábady Ágnessel a Premier G. Med Kft. – egészségügyi termékeket forgalmazó cég - 
munkatársával folytattam megbeszélést arról, hogy az általa képviselt cég szeretne a 
Barackos területén (TÍMÁR mellett) telket vásárolni. Ennek kapcsán érdeklődött arról, hogy 
mikorra várható a terület közművesítése, ill. mikor realizálódik az ottani telekvásárlás. 

16-án került sor egy újabb egyeztető tárgyalásra a vasútfejlesztés ügyében, ezúttal 
Budapesten Közlekedési Koordinációs Központban, ahová többek között a főépítész úr is 
elkísért. A megbeszélésről emlékeztető készült, mely kiosztásra kerül a képviselőknek. 

17-én a Dunakeszi Kistérség pénzügyi bizottságának ülésén, majd az azt követő társulási 
ülésen vettem részt, ahol elfogadásra került a 2011. évi költségvetés. 

Ezen a napon került sor Suszter Gábor, a K & H Bank Fóti Fiók vezetőjének bemutatkozó 
látogatására is.  

21-én a Váci Püspökségen a Fóti Ökumenikus Iskola helyzetéről egyeztettem. 

23-án a Fóti Lovasterápia Szövetség Alapítvány elnökével, Edvi Péterrel találkoztam. 
Megismerkedtem a Szövetség munkájával, fejlesztési terveikkel. Megbeszélést folytattunk a 
további együttműködés lehetőségéről is..  
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Felolvasom  a 2011. január 26. és február 23. között polgármesteri hatáskörben 
megállapított segélyekről szóló kimutatást:  
 
Átmeneti segély: 31 alkalommal, 213.000.-Ft összegben, temetési segély: 8 alkalommal,        
617.500.-Ft összegben, lakásfenntartási támogatás: 22 család  havi  104.600.-Ft összegben, 
szemétszállítási díjkedvezmény: 2 esetben került kiutalásra, és szociális étkezés: 4 esetben, 
75% kedvezménnyel került megállapításra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A beszámoló elfogadására kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

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 
 

1. sz napirend: Előterjesztés a Fóti Közszolgáltató Kft 2011. évi üzle ti tervének 
elfogadása tárgyában (174/a sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Mielőtt a PFB véleményét ismertetném, szeretném kicsit messzebbről kezdeni a Fóti 
Közszolgáltató Kft üzleti tervének a megtárgyalását. Mindenki tudja, hogy a Kft vezetését új 
igazgató vette át. Az átvételt követően szükségesnek tartom elmondani, hogy történt egy 
nagyon széleskörű és nagyon mély vizsgálat a Kft-ben. Ez az üzleti terv – ami most a 
képviselők előtt van – ennek az átvilágításnak, vizsgálatnak a tanúságait, ill. a továbblépésre 
vezető területeit már tartalmazza. 
A PFB ezt az üzleti tervet már két alkalommal tárgyalta. Az első olvasatnál megnéztük az 
irányokat, és megbeszéltük azokat a térítési díjakat és különböző fizetési dolgokat, 
amelyeket december 15-ig kellett megállapítani, az megtörtént. Adtunk néhány útmutató, és 
iránymutató dolgot a Kft-nek, ezt a Kft vezetője ebbe az üzleti tervbe bedolgozta. Ez az üzleti 
terv biztonságossá teszi a Kft 2011. évi működését. Megpróbált figyelni arra, hogy nagyon 
szerény anyagi eszközökkel, a jelenleg nagyon lepukkant gépparkot és felszerelést némi-
neműleg segítse, és az Önkormányzat költségvetése egy olyan szerény összeget is biztosít 
számára, amellyel elindulhat azoknak a terveknek a megvalósítására, amelyek irányában a 
Közszolgáltató Kft-t a jelenlegi igazgató fejleszteni tudja. Ő erre a fejlesztési tervet a 
bizottság elé benyújtotta, tartalmazza az üzleti terv, tehát érdemes nagyon alaposan 
megnézni. Megvizsgáltuk a realitását, és ennek alapján döntött úgy a bizottság, hogy 
támogatja ezt a fejlesztési irányt, és azzal a szerény kis fejlesztési összeggel, amellyel tudja, 
ebben az évben segíti. Reméljük, hogy a következő évek gazdasági fellendülése nagyobb 
lehetőségeket fog erre adni. 
A PFB a következő javaslatokat kínálja a Képviselő-testület elé elfogadásra. Mint tudjuk az 
előző ciklusban a Polgármesteri Hivatalból a vagyongazdálkodás átkerült a Kft-hez. Mi azt 
javasoljuk a Képviselő-testületnek, hogy vegye vissza a vagyongazdálkodást, sokkal 
ésszerűbb, ha közvetlenül a Polgármesteri Hivatalban történik a megoldásuk. Azonban jelen 
pillanatban ennek a Polgármesteri Hivatalban nincs meg sem a tárgyi, sem a személyi 
feltétele. Ezért az első javaslatunk arra vonatkozik, hogy teremtsük meg a Polgármesteri 
Hivatalban ennek a személyi és tárgyi feltételeit, ennek a határidejét szeptember 30-ban 
javasoljuk megállapítani. 
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Az üzleti tervben szereplő fejlesztési terület egy 51 MFt-os összeg, amelyet a bizottság 
javasolt két részre osztani. 10 MFt-ot javasol az azonnali eszközöknek a javítására, 
vásárlására, minőségbiztosítás megteremtésére, a további 41 MFt-ot pedig a költségvetés 
céltartalékába kívánja elhelyezni, szintén címzetten. Az igazgató úr azt kérte, hogy mindkét 
összegnek a tervéhez kéri, hogy a KT részéről legyen egy kontrollszemély. A véleménylapon 
nincs rajta, de a bizottsági ülésen ezt megbeszéltük, és javaslatunk az, hogy a Polgármester 
asszony a Kft ügyeinek a vitelével Pozderka alpolgármester urat bízza meg. Mi azt 
javasoljuk, hogy legyen ő a kontrollszemély ezekben az ügyekben. 
Az üzleti tervben a vagyongazdálkodás 2011. évi elvégzésére 21 MFt került beállításra, 
melyet támogatásként kap meg a Kft. Ez a 21 M Ft hiányzik az Önkormányzat 
költségvetéséből, ezt be kell állítani és ezekkel a módosításokkal a bizottság elfogadásra 
javasolja a Kft üzleti tervét, ill. van még egy javaslatunk az üzleti terven kívül. Szeretnénk, ha 
a Kft félévkor készítene egy beszámolót arról, hogy milyen módon, milyen mértékben, 
hogyan tudta megvalósítani az I. félévre ütemezett feladatait. Ezt azért hozzuk külön 
határozatba, mert a Kft-nek nem kötelessége félévi beszámolót készíteni, de az igazgató úr 
ezt készségesen fogadta, mi pedig javasoljuk, hogy ez a beszámoló történjen meg, ennek a 
tárgyalása a szeptemberi ülésen kerüljön sor. 
Ezekkel a módosításokkal javasoljuk elfogadásra. 
 
Földi Pál képviselő: 
A bizottság egyhangúlag azt támogatja, hogy a Kft egy lendületes társaság legyen, amelyik a 
fejlesztésekkel foglalkozik, ami az Önkormányzatnak lehetőség szerint minél kevesebb 
pénzébe kerüljön, tehát egy vállalkozásbarát Kft-t szeretnénk látni, amelyiknek perspektívája 
van arra vonatkozólag, hogy az Önkormányzatra minél kevesebb anyagi terhet rójon. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB javaslata - a Könyvvizsgáló úr javaslatára - még az, hogy márciusi testületi ülésre 
készüljön el egy együttműködési keretszerződés a Kft és az Önkormányzat között, tudniillik 
az eddigi együttműködési szerződés egy nagyon elnagyolt, és tartalommal nem megtöltött 
szerződés volt. Ezért a Könyvvizsgáló úr azt javasolta, hogy új vállalkozási típusú 
együttműködési keretszerződés készüljön el, és ezt a bizottság teljes mértékben támogatja. 
Ezt kérjük a határozati javaslatok közé felvenni, ami a véleménylapon is megtalálható. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az első módosító javaslat az volt, hogy Fót Város Önkormányzatának 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. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 2. módosító javaslat az 51 M Ft keretösszegről szólt, amit kétfelé javasolt osztani a PFB. 
„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. pont Településüzemeltetési feladatok – Fóti Közszolgáltató sora 
megemelésével szerepeltesse a 2011. évi költségvetés következő módosításakor. 
Kontrollszemélynek javasolták Pozderka Gábor alpolgármester urat. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő pont: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 
a 2011. évi költségvetés következő módosításakor az önkormányzati vagyongazdálkodási 
feladatok fedezetére építessen be a költségvetésbe 21 MFt keretösszeget a KT Dologi 
kiadások megemelésével. 
Erről kérem a szavazást:  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő pont: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Fóti 
Közszolgáltató Kft 2011. évi Üzleti tervét. 
Erről kérem a szavazást:  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az eddig külön-külön megszavazott módosításokat egyben teszem fel szavazásra. 
Erről kérem a szavazást:  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Fóti Kft ügyvezető igazgatója készítsen részletes szöveges és számszaki beszámolót a 
2011. év I. félévének tevékenységéről a Képviselő-testület szeptemberi ülésére. 
Erről kérem a szavazást:  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 

 
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 
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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 polgármester: 
Az Önkormányzat javasolja egy új vállalkozás típusú együttműködési keretszerződés 
mielőbbi létrehozását az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Kft közötti 
feladatmegosztás rögzítés céljából a Képviselő-testület márciusi ülésére. 
Erről kérem a szavazást:  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
 

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 
 

2. sz. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2011. évi költségvetési 
rendeletének megalkotására (I. verzió) tárgyában (7 2.sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB-nek egyetlen érdemi módosító javaslata volt a költségvetéshez. Kerüljön beépítésre 
az Apponyi Franciska Óvoda két csoporttal történő bővítésének tervköltsége, és ezzel a 
módosítással elfogadta a bizottság a költségvetést. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A 72. sz. anyagot a PFB nagyon alaposan átvizsgálta, és három nagy dolgot vizsgáltunk a 
tervezetben. Először azt néztük meg, hogy az önkormányzat intézményei és az 
önkormányzat körébe tartozó dolgoknak mennyire biztonságos, mennyire biztosított 2011. 
évre a működése. Ezt nyilván a bevételek alapján, az állami támogatások alapján vizsgáltuk, 
és azt a megállapítást tettük, hogy ez rendben van. 
Vizsgáltuk még a folyamatban lévő ügyeket, azok továbbvitelének a lényegét, ez is 
beépítésre került a költségvetés tervezetébe. A legnagyobb időt a bizottsági vitában a 
fejlesztések témaköre adta, hiszen jól tudjuk, hogy ez az első olyan költségvetés, amelyet ez 
a KT alkot meg. Hiába vagyunk már több hónapja működésben, tulajdonképpen 2010. évben 
az előző KT költségvetése alapján és az általa megszabott korlátok között tudott működni a 
testület. Most van egy olyan lehetősége, hogy lerakja azoknak a dolgoknak az alapjait, amely 
alapján ebben a ciklusban a gazdasági programja forintosítódik, és hogy lehetőséget 
teremtsen arra, hogy amikor majd a kötvény visszafizetése történik,(a törzstőke 
visszafizetése), akkor már hellyel-közzel meg tudja teremteni ennek az alapját. A PFB az 
anyag lényeges pontjaiban nem változtatott, viszont az alapján a szempontok alapján, 
amelyeket az előbb felvázoltam, a költségvetés kiadási táblájának a működési tartalék és a 
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stratégiai alapnak az alábontásával szerette volna mindezeket a jövőbeni dolgokat 
megalapozni. 
A véleménylapon ezek a tételek ezekben a táblákban beépítésre kerültek, azzal együtt 
fogjuk elfogadni. 
Örömmel nyugtatom meg az EEB elnökét, hogy természetesen figyelembe vettük és 
beépítettük az óvodát. 
 
Nem fontossági sorrendben, hanem ahogy a jegyzeteimben szerepel, felolvasom. 
Szeretném elmondani, hogy melyek azok a tételek, amelyeket alábontottunk a stratégia alap, 
ill. a működési tartalék terhére. 
 
Elsőnek és legfontosabban szeretném kiemelni azt, hogy a jövőnk zálogának látjuk a 
Barackos területén lévő fejlesztés beindítását, ezért erre különítettünk el egyenlőre első 
olvasatban 21 M Ft-ot. A Tó és környéke rendezésének a tervére 5 M Ft-ot különítettünk el. 
Az előző üléseken már többször hallottuk, hogy a kisalagi temető férőhelyével gond van, 
bővíteni kell, ide is elkülönítettünk 40 M Ft-os összeget. Az Apponyi F. Óvoda Ibolyás utcai 
óvodának a bővítésére, a tervekre 4 M Ft-ot különítettünk el. Ide került beépítésre a Kft-nek 
ez a 10 + 41 M Ft-os fejlesztési összege. További fejlesztések a mezőőri szolgálatnak az 
igencsak lepukkant gépkocsija cseréjére különítettünk el ÁFÁ-san 5 M Ft, majdnem 6 M Ft 
körüli összeget azzal a feltétellel, hogy a jelenleg használatos gépkocsikat hasznosítani kell, 
ill. el kell adni. 
A költségvetést megelőzően a Polgármester asszony tárgyalásokat kezdett a közalkalmazotti 
KIÉT Érdekvédelmi Szervezettel és a Hivatal Szakszervezetével. A PFB azt javasolja, hogy 
a dolgozóknak béren kívüli juttatásként fejenként 200 EFt-os cafeteriát határozzunk meg, 
amely cafeteria annak a maximuma, amelyet a rendeletben maximált a Kormány, és 100 E 
Ft-os béren kívüli juttatást, kereset kiegészítést, ill. a dolgozónak a választása alapján 
kerüljön felhasználásra.  
A FÖKE Iskolának a támogatásával kapcsolatban ők szerződés alapján kapják az 
Önkormányzattól a támogatást. A szerződésben foglaltak átszámolása után úgy tűnt, hogy 
3,5 M Ft-tal meg kell emelni ezt a keretet, mert csak az inflációval történt a keretnek az 
emelése, és nem a tényleges szerződés alapján. 
A jogi tanácsadásnak a beállított költségeit 1,2 M Ft-tal javasoljuk emelni. 
2011. évben nagyon szeretnénk a Városháza építését elkezdeni, ennek első lépésében 
szeretnénk megvizsgálni a kiírt Városháza pályázatnak a már meglévő Városháza tervét, és 
azt felújítani, ill. megfelelően átalakítani, erre 5 M Ft-ot szeretnénk elkülöníteni. 
A KT Dologi irányításában van egy olyan sor, amelyben vasútsori szivattyúk karbantartására 
van elkülönítve 1 M Ft-os összeg. Az erre vonatkozó 205/2009. XI. 18-i határozatot 
szeretnénk visszavonni, mert ez a határozat ily módon végrehajthatatlan, a pénzt itt 
meghagynánk ezen a soron azzal a kivétellel, hogy nem mondanánk azt, hogy Vasútsor, 
hanem az a kifejezés maradna itt, hogy karbantartási sor. 
A médiára nagyon nagy szükség van, a nyomtatott újságra. Annak a beállított összege olyan 
összeg, amiből 11 évben ez nem finanszírozható, ezért ide 3,8 M Ft emelést javasoltunk. 
A KIÉT-tel és a Szakszervezettel történt megállapodásra az Önkormányzat 
költségvetésében szereplő lakásépítési kamatmentes támogatást a meglévő 590 E Ft mellé, 
még 1 M Ft-tal szeretnénk emelni. 
Azok az egyéb juttatások, amelyeket még a közalkalmazottaknak szeretnénk adni, azok a 
költségvetésbe beépítésre kerültek, Ilyen volt az iskolakezdési támogatás. A temetkezési 
segélyt az Önkormányzat költségvetésébe építettük be, a törzsgárdát meghagytuk. 
A bizottság a területmegosztás és telekkitűzésre beállított 300 E Ft-ot kevésnek ítélte és + 1 
M Ft-tal javasolta megemelni. 
Ezek a tételek, amelyeket felsoroltam, ezeknek nagyon kevés hányada az, amely a 
költségvetés fő összegét módosította, a fejlesztések tétele az a tartalékon képzett működési 
tartalék és a stratégiai alapnak a terhére történik. Ezt a módosított költségvetést, amelyet 
már a PFB módosító véleményével beépítésre került, ezt javasolom elfogadásra. Csatolásra 
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került a Könyvvizsgáló úr véleménye, aki szintén javasolja a költségvetés ilyen módon való 
elfogadását. 
 
Koncz János képviselő: 
Tegnap kimaradt a költségvetés megbeszélésénél  4 db rádió a mezőőröknek. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 205/2009. (XI. 18.) KT határozat visszavonásáról kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
 

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 polgármester: 
A PFB elnökének a most elmondott módosításaival előttünk van egy anyag, ez kerül most 
elfogadásra. Felolvasom a fő összegeit: Kiadási összeg 4.640.250 M Ft, a bevételi sor 
3.112.973 M Ft , a költségvetés és a bevételi együtt egyenlege 1.527.277 M Ft. A 
finanszírozás pénzügyi műveleteket 1.527.277 M Ft-ban állapítjuk meg. 
A módosításokkal együtt, egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendeletről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 

Fót Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
6/2011. (III. 7. ) számú önkormányzati rendelete 

  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 6/2011 (III. 7.) számú 2011. évi 
önkormányzati költségvetésről szóló rendeletét. 
 
3. sz napirend: Előterjesztés a Településszolgáltató KHT „v.a” záró eg yszerűsített éves 
beszámolójának elfogadása tárgyában (71. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A PFB véleménye szerint az 1. pontban nem jó a megnevezés, végelszámolási eljárást 
megelőző átadó beszámoló, felolvasom, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 2. pont eredeti tartalma a bizottsági véleménylap szerint törlendő, mivel ez az aláírás már 
megtörtént, amiről ez a pont szól. Helyére kerül „A Képviselő-testület felhívja a kijelölt 
Végelszámoló figyelmét a Fóti Településszolgáltató KHT-nak okozott károk lehetőség 
szerinti teljes körű feltárására és ezzel kapcsolatban a személyi felelősség kivizsgálására. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 3 pont: felhívja a végelszámoló figyelmét, hogy végelszámolás során feltárt 
szabálytalanságokat vizsgálja ki. 
Erről kérem a szavazást 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatról egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 2 nem, 0 tartózkodással – elfogadva. 
 

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 
 

4. sz napirend: Előterjesztés a 2011/2012 tanévben induló óvodai, álta lános 
iskolai és gimnáziumi csoportok tárgyában (56. sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB ezt a napirendet kétszer is tárgyalta, mindkét véleménylapunkon erről szerepelnek 
adatok, módosítások. Az eredeti előterjesztéshez képest módosításként javasoljuk, hogy 
ahol az előterjesztésben gimnázium szó szerepel, az kerüljön kicserélésre, középiskola 
megnevezésre. A Fáy Iskola csoportlétszámairól szóló lap kerüljön kicserélésre, ez 
időközben már megtörtént, a második bizottsági ülésen már helyesen kaptuk meg az 
adatokat. Illetve újabb módosító javaslatként a hivatal egységes táblázatok alapján kérje be 
a későbbiekben a csoportlétszámok adatait. Ez nem a mostani előterjesztéshez, hanem az 
egy évvel későbbi, következő hasonló előterjesztéshez kerüljön becsatolásra.  
 
A második alkalommal tárgyaltunk arról, arról, hogy a Németh Kálmán Iskola időközben 
beadott egy kérelmet, hogy a jelenlegi 2010-2011-es tanévben az első évfolyamon az 
időközben felvett gyerekek miatt túlléphesse a 2o %-os létszámkeretet. Ez becsatolásra 
került, minden képviselő megkapta, a Németh Kálmán Iskola levelét. A bizottságunk 
javasolja elfogadásra a kérelmet. Továbbá bekerült egy olyan igény, a Garay Iskola 
igazgatója részéről, hogy vizsgálja meg a bizottság annak a lehetőségét, és tárja a 
Képviselő-testület elé, hogy előzetesen kiadható engedély arra, hogy már a beiratkozások 
előtt megállapítható-e, hogy túllépik a 2o %-os létszámkeretet.  
Ezzel kapcsolatban a bizottság állásfoglalása az, hogy nem célszerű az eddigi gyakorlattól 
eltérni és az előzetes létszámtúllépési engedélyezést nem javasoljuk.  
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Ezt utólag kérjük a testület elé hozni. Amennyiben átruházott hatáskör lesz, akkor a 
Bizottság elé, előzetesen nem javasolja a létszámtúllépés engedélyezését. Illetve ezzel 
kapcsolatban ez újabb javaslatot fogalmazott meg a Bizottság. Mégpedig azt, hogy a 
következő beiratkozásnál már novemberi KT ülésen kerüljön a Képviselő-testület elé a 
beiratkozás kérdése, akkor döntsünk róla, és maga a beiratkozás pedig úgy történjen, hogy a 
beiratkozás 3 napja közül az első két napon csak körzeten belüli gyerekek iratkozhassanak 
be, és a harmadik napon pedig a körzeten kívüliek. Utólag még érkezett egy módosító 
javaslat, hogy – amelyet ugyan a bizottság nem tárgyalt, de előterjesztem, - hogy a 3 nap 
között és egy szünnapot iktassunk be, amikor is az iskoláknak módjuk van arra, hogy pontos 
számításokat végezzenek arról, hogy kit vehetnek még fel. Ez a bizottság véleménye. 
Köszönöm a szót.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Akkor tehát az első határozati javaslatban úgy hangzik a módosítás, hogy az 
előterjesztésben a gimnázium helyett a „középiskola” szerepeljen.  
Szavazás eredménye: 9 igen 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozat 1. pontja:  

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

Szavazás eredménye: 9 igen 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozat 2. pontja:  

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 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

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 polgármester: 
A bizottság javaslata volt még, hogy 3 napos legyen a beiratkozás, ebből az első 2 nap a 
körzeteseké, az utolsó napon pedig a körzeten kívüliek. És a kettő között legyen egy 
szünnap. 
Szavazás eredménye: 10 igen – elfogadva.  
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Módosítás volt: hogy legközelebb novemberben kerüljön megállapításra a beíratások 
időpontjai, előterjesztés formájában.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Módosító javaslat: 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. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A módosító javaslatok szavazása egyben.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva. 
 

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, november  
Felelős: polgármester 
 
 

5. sz napirend: Előterjesztés óvodai és az általános iskolai körzetek módosítása 
tárgyában (52. sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő:  
Az előterjesztéssel kapcsolatban a bizottság a következő módosító javaslatokat javasolja 
elfogadásra. Hibásan szerepelnek utcanevek az előterjesztésben, - itt leírtuk konkrétan, hogy 
Vas-Kiss utca nincsen, a Fruzsina út, az Fruzsina utca, a Galamb utcánál a házszámokkal 
probléma van, Mogyoródtól elhatárolva kérjük figyelembe venni. A Völgy utca kerüljön fel az 
Apponyi Franciska Óvodához, eddig nem szerepelt.  
További módosító javaslatunk, hogy vannak olyan utcák, amelyek az óvodáknál feltüntetésre 
kerültek, az iskoláknál pedig nem. Ezek kerüljenek az iskoláknál is feltüntetésre, illetve 
körzetbesorolásra. Volt egy módosítási kérés az eredeti előterjesztéshez képest, hogy a 
Kalász utca és az Ugar utca maradjon a Garay Iskolánál, de ezt nem támogatta a bizottság. 
Az egységesítéshez, illetve az azonos körzetterhelésekhez nem tartottuk ezt a módosítási 
igényt elfogadhatónak. Ilyen módon a bizottság elfogadásra javasolja ezekkel a 
módosításokkal a határozati javaslatot.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot. (azonos a határozatban megfogalmazott szöveggel). 
 
Gráf Mihály képviselő:  
Csak annyiban szeretném saját magamat kiegészíteni, hogy a 3. pontban szereplő 
módosítási igényről nem kell szavazni, mert az eredeti előterjesztésben szereplő 
módosítások kerülnek elfogadásra. Tehát kérem, hogy a 3. pontot hagyja figyelmen kívül a 
Polgármester Asszony. Köszönöm.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tehát az 1. és 2. sz. pontban szereplő módosítási javaslatokat javaslom a vélemény lapról 
elfogadni.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva. 
 

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 
 
 

6. sz napirend: Előterjesztés a 2011/2012 évi óvodai és iskolai beírat ások 
tárgyában (42. sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő:  
A bizottságunk az alábbi két módosító javaslattal elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. A határozati javaslat d.) pontja egészüljön ki „a művészeti oktatás” szöveggel, 
továbbá mivel hogy 2011. szeptember 2-3-4. szerepel a Zeneiskola és a művészeti oktatás 
beiratkozási napjára, és ez péntek, szombat, vasárnap, ezt kérnénk kijavítani, szeptember 5-
6-7-re.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A bizottság módosítása úgy szól, hogy a d.) pontban a Zeneiskola mellé kerüljön fel a 
„művészeti oktatás”, illetve a dátum változik, 2011. szeptember 5-6-7. időpontra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslat a beiratkozások időpontját illetően (megegyezik a határozat 
szövegével). 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
  

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 
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7. sz napirend: Előterjesztés a KMOP-2.1.1/B-08-2008-0047 sz. projekt 

lezárásához szükséges könyvvizsgálói jelentés elkés zíttetése tárgyában (65.sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A 65. sz. előterjesztés határozati javaslata nagyon egyszerű. Könnyen érthető, de azért 
engedjék meg, hogy egy picit több magyarázatot fűzzünk hozzá. Ennek az anyagnak az 
előtörténete az, hogy 2008-ban az előző Képviselő-testület pályázatot adott be 13 utca 
aszfaltozására. Az anyaghoz csatolt határozatban nagyon érdekes dolgokat találunk, mert 
megjelölte a határozat az önrészt erre a pályázatra. Viszont találunk olyan költségeket, 
amiket mi már akkor is nehezményeztünk, és most ütközik ki ennek a negatív oldala, pl. a 
geodéziai felmérés és tervezés 11 millió 738 eFt-os költségét a pályázat keretein belül, nem 
kívánja elszámolni.  
A műszaki ellenőrzés várható 9 millió 48o eFt költségét a lakossági befizetésekből kívánja 
biztosítani és a pályázat keretén belül nem kívánja elszámolni.  
A nyilvánosság keretén belül a nyilvánosság biztosításának várható 6,6 millió Ft-os költségét 
nem kívánja elszámolni.  
A könyvvizsgáló díjának várható 1,8 millió Ft-os költségét a pályázat keretén belül nem 
kívánja elszámolni.  
Mindezzel megbízták Fábry Béla alpolgármestert és a költségvetésben szerepeltetni kellett. 
Tehát most azt jelenti, hogy igaz, hogy megnyertük a 13 utcára a pályázatot, igaz, hogy 
sokkal kevesebbet kaptunk erre a pályázatra állami támogatást, történt ez, mégpedig azért, 
mert ezeket a tételeket külön határozatba hozta az előző testület,  hogy nem kívánja a 
pályázat keretein belül elszámolni, pedig ezek a tételek minden normális pályázónál és 
önkormányzatnál elszámolásra kerül. Ezek közül a felsorolt tételek közül, most ki kellett 
emelni a könyvvizsgálói vizsgálatot, tudniillik, ahogy az előbb felolvastam, azt sem kívánták a 
pályázat keretein belül elszámolni és most a következő testületre maradt az a feladat, hogy 
ezt lerendezze, mert különben, a pályázat nem zárható le. Hiába készültek el az utak és stb, 
könyvvizsgálói vélemény nélkül nem zárható le. Erre nekünk most biztosítani kell egy 
meghatározott összeget. Éppen ezért, mert ilyen dolgok történtek az előző Képviselő-testület  
regnálása alatt, ezért a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  azt kéri, és ezt most szeretném 
felolvasni, mert a véleménylapon nem találtam. Szeretném felolvasni, hogy a bizottság kéri 
azt - és remélem a testület megszavazza -, hogy készüljön kimutatás a pályázatokról, 
mégpedig azokról a pályázatokról, hogy milyen címen és mekkora összegű tételek nem 
kerültek a pályázattal kapcsolatos költségekből elszámolásra. Erről szeretnénk egy 
kimutatást.  
A határozati javaslathoz a bizottságnak más módosító javaslata nem volt. Ezt egy ötödik 
pontnak javasoljuk beiktatni.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A 
Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  véleményét  mi is osztjuk, kérjük mi is, hogy a Hivatal 
készítse el ezt a kimutatást, konkrétan arról, hogy az elmúlt évek pályázatai kapcsán 
mekkora összeg került ki a közbeszerzés alól. Gyakorlatilag amit Lévai Sándorné felolvasott 
a KMOP belterületi útfejlesztési pályázatról, ez egy egy közel 3o mlllió Ft-os összeget 
kivettek a közbeszerzés alól. Ez annyit jelent, hogy 3o millió Ft-nak kb 8o %-át megkaphattuk 
volna pályázati úton. Most az önkormányzat költségvetéséből kell mellé tenni. Még egy 
kérést is megfogalmaztunk a Hivatal felé, amikor egy ilyen projekt elindul, akkor azt már az 
elején lehet tudni, hogy milyen lépések szükségesek, milyen pályáztatást kell lefolytatni. 
Milyen megbízások kellenek a projekt lezárásához, ne az utolsó pillanatban derüljön az ki, 
hogy kell egy könyvvizsgálói vélemény, ami nélkül az utolsó részletet, több 1o millió Ft-ot 
nem tud az önkormányzat lehívni.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A bizottsági módosítás úgy szólt, hogy az 5. pontba kerüljön be, hogy „készüljön kimutatás a 
korábbi pályázatokról, a pályázatokba be nem épített összegekről”. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozati javaslatra kérem a szavazást. (A felolvasás szövege megegyezik a 
határozatban foglalt szövegezéssel.) 
Szavazás eredménye: 8 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 
 

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 

    

 
8. sz napirend: Előterjesztés Goldfa Bt méltányossági kérelme tárgyába n (43. sz. 

anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Goldfa Bt kéri, hogy a 2011. évtől csökkentsük a bérleti díját.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A 
határozati javaslatban a Ft ki volt pontozva, és ezért az előterjesztésben szereplő 223.141 
Ft-ot javasoljuk betenni. Ez az összeg úgy alakult ki, hogy az elmúlt időszakban kiderült a 
valós m². A Hivatal munkatársai lemérték a szóban forgó bérleményt és a valós m² alapján 
kiszámított díj 223.141 Ft. Valamint még, hogy nem mérsékeljük a díjat, hanem bruttó 
223.141 Ft-ban állapítjuk meg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Először a módosító indítványt teszem fel szavazásra.  
A Bizottság a bérleti díj összegét 223.141 Ft bruttó összegben határozza meg.  
Szavazás eredménye: 1o igen, elfogadva.  
 
A határozati javaslatra kérem a szavazást. (A felolvasás szövege megegyezik a 
határozatban foglalt szövegezéssel.) 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
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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 
 
 

9. sz. napirend: Előterjesztés krízisalap létrehozása tárgyában (60. sz . anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  a krízisalap létrehozásának ötletét elviekben 
támogatja, ennek ellenére az előterjesztés napirendről való levételét javasolja az alábbi 
kiegészítésekkel.  
A Bizottság egyhangúan, 5 igen szavazattal, felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. májusi 
Képviselő-testületi ülésre dolgoztassa ki a krízisalap feltételrendszerét és működési 
szabályzatát. Ugyanakkor a véleménylapon nem szerepel, de a bizottság felkérte Bukta 
Andrást - mivel ez Bukta András képviselő úrnak volt az előterjesztése -, hogy amennyiben 
van tudomása más önkormányzatnál ilyen működő krízisalapról, akkor azt kérjük, hogy a 
hozzá kapcsolódó rendeletet szerezze be és ismertesse velünk. Ennek alapján kerüljön  
kidolgozásra a krízisalap feltétel és szabályrendszere. Amikor ez megvan, akkor kerülhet 
majd ismét a testület elé.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ugyanez volt a javaslata a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottságnak is. Tehát az anyag napirendről 
való levételéről szavazzunk.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 

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 
 
 

10. sz. napirend: Előterjesztés 2011. évre vonatkozó tisztítószer beszer zése 
tárgyában (64. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Képviselő-testület szeretné a továbbiakban, hogy ne külön-külön szerezzék be az 
intézmények a tisztítószert, hanem összevont formában történjen.  
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Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra 
javasolta az alábbi módosításokkal.  
A 3. pontban szerepeljen, hogy „felkéri a jegyzőt”. Ugyanis az ajánlattételi szempontok 
kidolgozása, illetve maga az ajánlattételi eljárásnak, pályáztatásnak a kivitelezése, 
lebonyolítása véleményünk szerint hivatali feladat. Tehát ezt végezze el a jegyző, illetve a 
Polgármesteri Hivatal. És volt még egy kérésünk, hogy a kötelem kezdőnapja 2011. május 1. 
legyen. Tehát lefolytatják a pályázati eljárást, és ha megvan a győztes, akkor május 1-től 
legyen megkötve a szerződés.  
Még annyit kértünk, hogy amint a pályázatok, ajánlatok beérkeznek, akkor a 2011. évnek a 
hasonló számláival kerüljenek összehasonlításra. Tényleg akkor kössünk szerződés egy 
beszállítóval, amennyiben spórolunk rajta, amennyiben nem, akkor eredménytelenné kell 
nyilvánítani.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosítást teszem fel szavazásra. 
A 2. és 3. ponthoz a „Jegyző” kerül, illetve a 3. pontban a szerződés időbeli hatálya 2011. 
május 1-től 2012. március 31-ig terjedő határozott időre szól.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A 6. pontra vonatkozó javaslat: készüljön összehasonlítás az előző, a 2010. év számláival, 
hogy valóban ténylegesen olcsóbb lesz a beszerzés.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslat a módosításokkal egyben teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

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   
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11. sz. napirend: Előterjesztés irodaszer beszerzés tárgyában (63. sz. a nyag) 

 
Lévai Sándorné képviselő:  
A határozati javaslathoz a bizottságnak egy kiegészítése van, a 6. pontként, a könyvvizsgáló 
úr javaslatára, amely arról szól, hogy az önkormányzatnak közbeszerzési tervet kell 
készítenie, ez a közbeszerzési terv csak a következő testületi ülésre készül el az 
önkormányzati költségvetés elfogadását követően. Viszont itt mi már közbeszerzést 
hirdettünk meg. Ezért a könyvvizsgáló úr azt javasolta, hogy ezt az előterjesztést tekintsük 
Fót Város Önkormányzat Közbeszerzési Terve első változatának.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolta a határozati javaslatokat. Itt is kértük azt a 
pályázatok beérkeztekor, hogy a pályázatban szereplő árak legyenek összehasonlítva a 
2010. év beszerzéseinek az áraival.  
Nyilvánvaló, hogy ha 2010-ben 9 millió Ft lett elköltve, és a legolcsóbb beérkezett pályázat 
ennél többről szól, akkor ne lépjük meg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszem a módosító javaslatokat.  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete ezen közbeszerzési projektet a Közbeszerzési 
Terv I. változatának tekinti.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A második módosító javaslat, hogy készüljön összehasonlítás a 2010. év beszerzési áraival. 
Amennyiben nem kedvezőbb így a beszerzés, akkor a pályázat legyen eredménytelen. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslat 7 pontját teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

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    
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12. sz. napirend: Előterjesztés Közalkalmazotti és köztisztvisel ői 

szakszervezetek támogatási kérelme tárgyában (68. s z. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Ezen a napirendi ponton a közalkalmazottak és köztisztviselők béren kívüli és felüli 
juttatásáról fogunk tárgyalni. Az igaz, hogy a 2. napirendi ponton szereplő önkormányzati 
költségvetésben ezeket a tételeket elfogadtuk, azonban azért kell elfogadnunk az 
előterjesztést, mert a Polgármester asszonynak a KIÉT-tel alá kell írnia a megállapodást, a 
Jegyző asszonynak pedig a szakszervezettel kell aláírni a megállapodást.  
 
A bizottságunk a KIÉT, illetve a szakszervezet által benyújtott béren kívüli juttatások közül 
javasolja a következő tételeknek az elfogadását.  
 
Először a közalkalmazotti megállapodás körébe tartozó juttatásokról fogok javaslatot tenni. 
Tehát elfogadásra javasolja a Törzsgárda Szabályzatban meghatározott törzsgárda juttatás 
összegét, és mikéntjét.  
Elfogadásra javasolja a lakásépítési támogatás 1 millió Ft-tal való megemelését.  
Az albérleti támogatást oly módon, hogy a már albérleti támogatást kapó közalkalmazottak 
ne kapjanak kevesebbet, megkapják a juttatást, de további új közalkalmazott ebbe a 
támogatási formába nem léphet be. Tehát ez a támogatási forma folyamatosan kifutó 
formában került elfogadásra.  
Elfogadja azt az igényt, hogy a pedagógusok részére a nyári táboroztatások, illetve egyéb 
gyerekekkel való iskolán kívüli kirándulások, foglalkozások költségére beépítsenek 1.229 
eFt-ot.  
Elfogadja a címzetes új címnek a létrehozását, amely a közalkalmazotti megállapodásban 
eddig is szerepelt, csak nem került eddig elfogadásra.  
Elfogadja az iskolakezdési támogatást, amely 1.13o eFt költséget jelent.  
 
Ezek a támogatások amikről beszéltünk és béren kívüli juttatások, ezeknek az odaítélése, és 
ennek feltételei a közalkalmazotti megállapodásban, illetve az intézmények Szervezeti és 
működési szabályzatában szabályozva vannak.  
A bizottságnak az volt a javaslata, hogy ezen felül a béren kívüli juttatásoknál úgy a 
közalkalmazottak, mint a köztisztviselők egyenlő elbírálás alá essenek és ugyanazt a 
juttatást kapják. Ezért javasoljuk a közalkalmazottak részére 200 e Ft-os cafetéria 
odaítélését, illetve pluszban 1oo e Ft bruttó, kétféle módon való juttatását, lehet kereset-
kiegészítés formájában, illetve egyéb juttatás formájában, ahogy a dolgozó kéri. Itt a 
közalkalmazotti megállapodás tételeit felsoroltam, és külön fogjuk majd a köztisztviselői 
juttatásokat felsorolni.  
A juttatások, amelyeket az előbb felsoroltunk, egyetértettünk abban, hogy vonatkozzanak az 
intézményvezetőkre is, mert ezt a közalkalmazotti megállapodás külön nem tartalmazza.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által javasoltakkal szinte teljes egészében azonosan járt el 
az Emberi Erőforrás Bizottság is. Itt egy apró eltérés van. A közalkalmazottaknál a 11. 
pontban a védőital-tervezethez a mi bizottságunk azt javasolta, hogy csak a magasabb 
jogszabály által előírt hőség elleni védőitalt vegyük figyelembe. Amennyiben ennek a 
jogszabálynak meg kívánunk felelni akkor is úgy, hogy a helyi szódástól vásároljuk meg a 
védőitalt.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A közalkalmazottakra vonatkozó juttatásokat, amelyeket Lévai Sándorné elnök asszony 
felsorolt, felteszem szavazásra. 
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva. (Földi Pál képviselő úr nem tartózkodik a 
teremben, a létszám 9 fő.)  
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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  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A hivatal köztisztviselői részére 2oo e Ft-os cafetériát javasolunk és ugyanolyan módon 1oo 
e Ft-os kereset kiegészítést.  
A lakásépítési támogatás,  az 1 milllió Ft, vonatkozik a köztisztviselőkre is, de nem kell még 
egyszer megszavazni, mert a költségvetésbe az 1 millió Ft már beépítésre került.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Akkor erről a kiegészítésről szavazzunk.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  

 
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  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Felvetődött, hogy a hivatali dolgozóknak is az iskolakezdési támogatás. Legteljesebb 
mértékben egyetértünk vele, az előterjesztésben az összefoglaló táblázatban ez a tétel nem 
szerepel. Nem is tudtunk rá „forintálisan” sem szavazni, úgyhogy kérjük, hogy számolják 
össze, és semmi akadálya, azt is be fogjuk emelni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 68. sz. előterjesztéshez még egy kiegészítés.  
Kerüljön be a köztisztviselők számára adandó juttatásokhoz az iskolakezdési támogatás úgy, 
hogy a jegyző a 2011. sz. költségvetésbe terveztesse be.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
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13. sz. napirend: Előterjesztés a mez őőri szolgálat és a közterület-felügyel ők 
részére 3 db terepjáró beszerzése tárgyában (55. sz . anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A mezőőrök részére autókat szeretnénk vásárolni, mert a régi autókat nagyon gyakran kellett 
javíttatni, sok gond volt velük.  
 
 
Gráf Mihály képviselő:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság felkérésére Koncz János képviselő úrral közösen 
megnéztük a járműveket. Három db katonai Mercedes típusú terepjáró gépkocsiról van szó, 
amelyeket megvásárlásra felajánlottak részünkre. A járműveket megvizsgáltam, ez a 
szűkebb szakterületemhez tartozik. Menetpróbát tartottam velük, illetve az eladótól 
informálódtunk, anyag, alkatrészbeszerzés és üzemanyagnorma tekintetében, és azt tudom 
tanácsolni a Képviselő-testületnek a látottak és hallottak alapján, hogy a 3 gépjármű közül, 
amelyek nagyjából azonos műszaki állapotban vannak, szinte újszerűen viselkednek, igaz, 
hogy 2o évesek és emiatt bizonyos gumialkatrészekkel kapcsolatos problémák már 
felléphetnek. Mégsem leharcolt járművek, nagyon gondosan ápolták és használták őket, 
szinte újszerűen működnek, emiatt 6-8 évig, nagyjából zavarmentesen tovább 
üzemeltethetőek. Ha a gazdájuk gondosan bánik velük ezután, akár még 1o évig különösebb 
karbantartási költség nélkül ezekl a járművek lefuttathatók.  
Azonban a menetviselkedésük alapján ezek a járművek úgy vannak kialakítva, hogy terepen 
kiválóan viselkednek, országúton lomhák, városban pedig szinte használhatatlanok, ezért a 
3 járműből kettőt mindenképpen javaslok a mezőőri szolgálat részére beszerzésre. A 
közterület-felügyelők részére nem javaslom egy ilyen jármű beszerzését, mert nem alkalmas 
az ő céljaikra. Igazából más menettulajdonságokkal rendelkezik.  
Egyidejűleg javasolnám, hogy ha ezekre a járművekre igényt tart a testület, illetve a 
megvásárlást javasolja, egyidejűleg ajánljuk fel az eladó részére a jelenlegi 2 járműnek a 
megvételét. Erre van szándék, hajlandóság. Be kell mutatni a járműveket és ajánlanak érte 
valamilyen árat. Egyidejűleg kérjük az eladótól, hogy mindkét megvásárlandó járműbe GPS-t 
építsenek be.  
 
Koncz János képviselő: 
Délután beszéltem képviselő-társammal, megkérdeztem az igazgató urat, azt mondta 
természetesen hozzájárulnak. Beépítik a JPS-t és az még kimaradt, hogy a két öreg kocsit 
beszámolják, azt jövő héten be kellene vinni, az igazgató úr azt mondta, hogy hétfőn még 
bent van, ezt az ügyet ő szeretné letisztázni, hogy ne kerüljön elénk más ember. Tehát 
hétfőn a papírformát lefektetnénk, és a jövő héten a két kocsit be lehetne vinni leadni. 
Bevizsgálnák, meg tudnák az árakat mondani, hogy mennyiért tudják beváltani.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Mivel két járművet vásárolunk és a mai üzleti életben, még javasolom, hogy tegyük bele, 
hogy egy teljes szervizzel, szűrőcserével, olajcserével úgy kapjuk meg, hogy teljes 
kompletten. Mert nem alkudtunk. Ez a kiajánlási ár ami itt van előttünk, mi azt elfogadtuk, 
csak az alku tárgya, hogy mint szakszerviz ezekkel lássa el. És ez ne legyen gond egy 
darabig a mezőőröknek.  
 
Koncz János képviselő: 
Kimaradt, hogy megcsinálják az olajcserét, teljes szervizt csinálnak, és levizsgáztatva, 
rendszámmal együtt átadják a hivatalnak. Ez 7o eFt lesz a vizsgáztatás.  
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Gráf Mihály képviselő:  
Felhívom a figyelmet arra, hogy az ajánlat csatolva van az anyaghoz és az ajánlatban 
szerepel, hogy az autók frissen vizsgáztatva kerülnek átadásra, az ajánlati ár tartalmazza a 
motorolaj és szűrők cseréjét. Akkor, ha jól értettem Bartos Sándor alpolgármester urat, hogy 
azt jelentette az ő kérése, hogy ne csak a motorolaj, hanem a sebességváltóban, 
osztóműben, differenciálműben lévő olaj is legyen lecserélve.  
 
Koncz János képviselő: 
Még azt kellene eldönteni, hogy hétfőn ki az a két személy, aki be fog menni és rendezni a 
dolgokat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslat 1. pontjának szövegét.  

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 4.600 eFt + ÁFA összegért,  + üzembe helyezési költség, vizsgáztatva, GPS 
készülékkel, teljes szervizzel). 

Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozati javaslat 2. pontja: a jelenlegi gépkocsikat a műszaki átvizsgálást követően az 
Auto Park Maxabo átveszi.  
 
A 3. pont pedig: a kiadást be kell építeni a 2011. évi költségvetésbe.  
 
Egyben teszem fel szavazásra a három pontot.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 
 

74/2011. (II. 23.) KT határozat  
a mezőőri szolgálat és a közterület-felügyelők részére 3 db terepjáró beszerzése tárgyában 

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

2. 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 4.600 eFt + ÁFA összegért,  + üzembe helyezési költség, vizsgáztatva, GPS 
készülékkel, teljes szervizzel), 

3. 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. 

4. felkéri a polgármestert, hogy az összeget a 2011. évi költségvetésbe terveztesse be. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Gráf Mihály képviselő:  
Szeretném jegyzőkönyvbe mondani, hogy a 3 gépjármű közül kettőnek a műszaki állapotát a 
harmadiknál jobbnak ítéltem és az alvázszámokat szeretném, ha én határozhatnám meg.  
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14. sz. napirend: Előterjesztés az önkormányzati intézményekben igénybe vett 

ellátások és szolgáltatások térítési díja tárgyában  (46. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A táblázatban van egy módosítás, az előállítási költség 47 helyett, 46-ra változik. Mint a 
tízórai, mind az uzsonna tekintetében, és ennek értelmében értelemszerűen a bruttó térítési 
díj 134-ről 133-ra változik.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A bizottság véleménylapján van egy módosító javaslat, amit kérnék figyelmen kívül hagyni, 
mert valószínűleg itt valami félreértésről van szó. Ugyanis mi azt beszéltük, amit JÜSZB és a 
PFB ülésen is, hogy ezt a bizonyos hány nappal előtte jelentse be az ebéd-lemondást. Ezt 
az intézmények a szolgáltatóval rendezzék le.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A tízórai előállítási költség az óvoda és bölcsődei étkezés esetében 46, uzsonna esetében 
szintén 46, az óvodánál az előállítási költség értelemszerűen a térítési díj 133 Ft-ra változik.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem – elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az Emberi Erőforrás Bizottság is úgy gondolta, ahogy Szabó Mihály képviselő úr is 
elmondta. Nem igazán kéne, hogy ebben a Képviselő-testület  „boxoljon”, hanem az 
intézmények és a Kft között egyezség szülessen ebben a kérdésben. Mi ide visszautaltuk ezt 
az 1 nap, 2 nap kérdését. Erre nem kaptunk érdemi információt mint bizottság, hogy született 
ebben megállapodás a Kft és az intézmények között.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Akkor a rendeletet teszem fel szavazásra egységesen az elhangzott módosításokkal.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem – elfogadva.  
 

Fót Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
7/2011. (III. 3.) számú rendelete 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 7/2011. (III. 3.) számú rendeletét 
az önkormányzati intézményekben igénybe vett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, 
továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának 
szabályozásáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

SZÜNET  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Folytatjuk a testületi ülést. 17 óra 13 perc.  
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15. sz. napirend: Előterjesztés a házasságkötés létesítésének hivatali h elyiségen 
kívüli, a hivatali munkaid őn kívül történ ő engedélyezésének szabályairól, valamint a 
fizetend ő díjak mértékér ől (51. sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A bizottsági módosító javaslatot én visszavonnám. Kérem ne vegyük figyelembe és akkor az 
eredeti rendeleti  javaslat elfogadását javaslom.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az előterjesztés az anyakönyvi eseményekről, és az azokhoz kapcsolódó szolgáltatásokról, 
és azok díjazásáról.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás- elfogadva.  
 

Fót Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
8/2011. (III. 4.) számú rendelete 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 8/2011. (III. 4.) számú rendeletét 
a házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, a hivatali munkaidőn kívül történő 
engedélyezésének szabályairól, valamint a fizetendő díjak mértékéről. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
 

16. sz. napirend: Előterjesztés a szociális igazgatás és ellátás helyi 
szabályozásáról szóló 6/2010. (VII. 07.) sz. KT ren delet módosítása tárgyában (53. sz. 
anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Bizottság 3 igen, 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, az alábbi 
kiegészítésekkel. Azt kérnénk, hogy ebben a rendeletben is vannak olyan paragrafusok, 
illetve paragrafusokhoz tartozó alpontok, amelyek átruházott hatáskörökről szólnak 
tartalmilag. Ezek megváltoztatását nem kezdeményeztük, ugyanakkor kérnénk a Jegyző 
asszonyt, hogy minél hamarabb, most már rendkívül égető lenne az elkészítése. Jelen 
pillanatban ez a rendelet is arról szól, hogy ezzel a bizonyos hatáskörökkel a Polgármester 
rendelkezik, holott valójában még nem. A márciusi ülésre ha ez elkészülne, akkor ennek 
nagyon örülnénk.  
Kiegészíteném, hogy volt egy módosító javaslatunk, hogy van egy olyan rész, ami a 
szemétdíj kedvezményről szól, hogy a 8 § (1-2) bekezdését kívánta megváltoztatni a 
rendelet-tervezet. Azt kérnénk, hogy az eredeti maradjon. Az eredeti úgy szólt, a) és b) 
pontja, hogy nyugdíjas, akinek házastársa, élettársa él, és rajtuk kívül az ingatlanban más 
személy lakóhellyel, se tartózkodási hellyel nem rendelkezik és a családi jövedelem nem 
haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 3oo %-át. Elnézést, ezt a 
módosítást meg kívánta változtatni, de mi kérjük az eredetit hagyni. A módosításban úgy 
szerepelt, hogy 1 főre jutó jövedelem és ez már túl magas lett volna (17o ezer Ft), illetve a 
módosítás 2. pontja egybe vonná a kedvezményeket, tehát megszüntetné a differenciálást, a 
75 és 1oo %-ot, és éppen ezért kérjük, hogy az eredeti maradjon érvényben. Tehát a 
jelenleg is szereplő a) és b) pont, 75, illetve 1oo %-kal. Illetve a 6 § az kerüljön törlésre.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Erről a módosításról szavazzunk.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A rendeletre egyben kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva. 
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Fót Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
9/2011. (III. 4. ) számú rendelete 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (III. 4.) számú rendelete a szociális 
igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló 6/2010. (VII. 7.) KT rendelet módosításáról. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

17. sz. napirend: Előterjesztés a közfoglalkoztatás támogatása pályázat 
tárgyában (50. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak az volt a véleménye, tehát kétszer szavaztunk erről az 
anyagról. Visszaadtuk volna átdolgozásra, mert kevésnek találtuk azt a főt, amelyet itt az 
előterjesztés megjelöl. Sokkal nagyobb lehetőségek vannak az új közfoglalkoztatásban, 
azonban a hivatal felvilágosított, hogy minél előbb adjuk be, mert folyamatosan beadható. A 
bizottság most javasolja az előterjesztés elfogadását, azzal a feltétellel, hogy adjuk vissza az 
intézményeknek, pótolják a jelölést, és jobban használják ki ezeket a lehetőségeket, de hogy 
tudják, hogy milyen lehetőségek vannak, szeretnénk, ha még egyszer Polgármester asszony 
megszervezné azt a tájékoztató, ami már megtörtént a közfoglalkoztatás tárgyában és az 
intézmények vezetői is megjelennének ott és még egyszer megfutnánk ezt a kört. Tehát 
elfogadásra javasoljuk, de szeretnénk, ha az intézmények élnének jobban a lehetőséggel.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménylapján az van, hogy az előterjesztést a 
Képviselő-testület napirendről vegye le. Ez annyiban módosult, hogy csatlakoztunk ahhoz, 
amit a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság is mondott,hogy legyen beadva, mivel a beadási 
határidő a rövid-távú közcélú foglalkoztatással kapcsolatban folyamatos, tehát ez legyen 
beadva, viszont azt a tájékoztatást kaptuk, hogy a hosszabb távú közcélú foglalkoztatással 
kapcsolatos pályázatnak a beadási határideje az április 29. Ezért a módosító javaslatban az 
szerepel, hogy a hosszú távú foglalkoztatásnál a pályázat ne legyen beadva, az 
intézményvezetők a Kft, illetve a Polgármesteri Hivatal vezetője pedig még egyszer nézze át, 
és gondolkozzanak el azon, hogy van-e lehetőség több közcélú foglalkoztatott 
igénybevételére hosszabb távra. Hiszen a lehetőség erre megvan, a határidő pedig április 
29. 
Az én anyagomban 1 fő szerepel, itt már 5 főről van szó. Továbbra is azt mondom, 
próbáljanak meg élni ezzel az intézmények.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom egyenként a módosításokat. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület e 
1. pont : kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Szakigazgatási szerve által a) rövid időtartamú foglalkoztatás, b) hosszú 
időtartamú közfoglalkoztatás támogatására kiírt pályázaton.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
2. pont: felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat tegye 
meg, kösse meg az önkormányzati intézményekkel a foglalkoztatási megállapodást.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Mivel a hosszú távúnak a beadási határideje április 29, ezért bőven van időnk arra, hogy az 
intézményvezetők még egyszer átnézzék, hogy esetleg státuszra tudnak-e, vagy kívánnak-e 
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igénybe venni közcélú foglalkoztatottakat. Több környékbeli önkormányzatnál is pl, hivatali 
státuszra évek óta közcélúval láttatják el.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ha jól értettem, hogy ne adjuk be, hanem hogy még további igényekkel bővítsük.  
Annak ellenére ezt a pontot meg lehet így szavazni. Csak nem kell most azonnal beadni, 
hanem még ki kell bővíteni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
3. pont: felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttesse el és nyújtsa be.  
4. pont: felhatalmazza a Polgármestert, hogy nyertes pályázó esetén a szerződést a megyei 
Kormányhivatal munkaügyi szakigazgatási szervével írja alá és a Fóti Közszolgáltató Kft-vel 
2009. november 18. napján megkötött megállapodást aktualizálja. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
5. pont: felkéri a Jegyzőt, hogy szervezzen meg egy újabb tájékoztatót, amelyen az 
intézményvezetők is vegyenek részt. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslat egyben. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

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

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

1. kinyilvánítja 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. 

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

3. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot készíttesse el és nyújtsa be. 
4. 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. 

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

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
 

18. sz. napirend: Előterjesztés a volt 0201 hrsz-ú „Barackos” el ő-
közművesítésének el őkészítése tárgyában (66. sz. anyag) 
 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a határozati javaslatot az alábbi módosításokkal 
javasolja elfogadásra.  
Azt kérnénk, hogy a 303/2008. KT határozat kerüljön visszavonásra. Ez arról szólt, hogy a 
„barackos építőközösséggel” egyeztető tárgyalásokra, két akkori képviselőt delegált, 
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nevezetesen Acél Sándort és Móczár Bélánét. Tehát kérnénk ennek a határozatnak a 
visszavonását.  
Utána következne az, hogy jelöljünk képviselőket. A javaslat az, hogy ami a véleménylapról 
kimaradt, de itt talán ki kellene nyilvánítani azt a szándékot, hogy az önkormányzat belép, 
hiszen nem tagja a 2o1-es Építőközösségnek, és két képviselőt delegál, itt a bizottságokon 
két év merült fel, akik régebben is 2oo7-ben kerültek megszavazásra, erre a célra. 
Nevezetesen Bartos Sándor akkori és jelenlegi alpolgármester, illetve Földi Pál képviselő.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság  mind azt, amit az elnök úr elmondott támogatja, szeretnénk 
kiegészíteni azzal, hogy elsőképpen szeretnénk lefixálni azt a dolgot, hogy a barackos 
területén történő tervezés és kivitelezés, a költségek viselése,  mindenképpen terület-
arányosan történjen. Ez a véleménylapon szebben van megfogalmazva, de ez a lényege.  
Mi is támogatjuk az előbb megnevezett határozatok visszavonását. Ezen túl, támogatjuk azt, 
hogy Földi Pál és Bartos Sándor kerüljön be az Építőközösségbe az önkormányzat 
képviseletében,még azt a dolgot is javasoljuk, hogy az Építőközösség tegye megfontolás 
tárgyává, hogy olyan bejegyzést eszközöljenek, hogy az Építőközösség jogilag alkalmas 
legyen majd egy pályázaton való indulásra.  
A harmadik és negyedik (eredeti határozati javaslat) pontját is javasoljuk elfogadásra azzal a 
módosítással, hogy a Polgármester helyett, az Építőközösségbe delegált tagok kezdjenek 
tárgyalásokat az építőközösséggel, a közművesítés megvalósításáról, annak ütemezéséről 
és az elvégzendő feladatok megosztásáról.  
A negyedik pont, ami már az 5. pont lesz, felkéri a delegáltakat, hogy a 2. pontban 
meghatározott piacfelmérés eredményéről – nem kell. Helyette: „felkéri a delegáltakat, hogy 
az előbb meghatározott tárgyalásokról számoljon be a Képviselő-testület  soron következő 
ülésén.”  
Az építőközösségbe való belépés és a határozatok visszavonásának határidejére a javaslat: 
azonnal.  
 
Földi Pál képviselő:  
Én azt szeretném még a határozati javaslatba betenni, hogy a Képviselő-testület fejezze ki 
azon szándékát, hogy a 201-es hrszú barackos területén húzódó MOL nagynyomású 
gázvezeték védőtávolságának csökkentését elhatározzuk és készüljön előterjesztés a 
ráfordítás és a nyereség kimutatásával. Ennek a közművesítése utána szintén kellene. Ez a 
gázvezeték kiváltása. Ennek a tervezése mindenképpen kellene ehhez, mert ez az 
önkormányzati területhez csatlakozna.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Erre egy olyan megállapodás volt, hogy be kellett jelentenünk a szándékunkat, hiszen 
meghatározott időpontban tudják a vezetéket áthelyezni. Szeptemberben fog megtörténni ez 
a dolog. Erről a bizottsági ülésen jó vita kerekedett, amelynek az eredménye szerintem, 
ahogy értelmeztem, hogy ez a dolog támogatandó, azonban én úgy gondolom, hogy a két 
delegáltnak az Építőközösségben kellene ezt felvezetnie, hiszen ott kell megegyezni, mert 
az Építőközösség több területét, illetve érintettjeit is fogja ez a dolog valamilyen módon 
érinteni.  
Abban egyetértek, hogy ha ebben az építőközösségben megegyezés születik, akkor a 
tervezést így kell (ezt bele kell venni, ez természetes), de én azt gondolom, hogy a két 
delegált ezt az építőközösségbe mondja el és a következő ülésen erről adjon tájékoztatást, 
hogy az építőközösség hogyan fogadta ezt a dolgot, milyen feltételekkel. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Először visszavonjuk a 303/2008. (VII. 3o.) sz. KT határozatot.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva. 
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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 polgármester: 
A következő, hogy delegáljunk két személyt az Építőközösségbe.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Még nem tudjuk őket delegálni, hiszen az önkormányzat nem tagja az Építőközösségnek. 
Tehát meg kéne szavaznunk azt a szándékot, hogy belép az építőközösségbe.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Akkor a következő javaslat az legyen, hogy „a Képviselő-testület kinyilvánítja azon 
szándékát, hogy szeretne belépni az Építőközösségbe, és ide két személyt delegál, Bartos 
Sándor alpolgármester és Földi Pál képviselő urak.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozati javaslat pontonként:  
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. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
3. felkéri a két delegáltat, hogy kezdjen tárgyalásokat a 201-es Barackos Építőközösséggel, 
különösen a közművesítés megvalósításának ütemezéséről, az elvégzendő feladatok 
megosztásáról, ill. a felmerülő költségek viseléséről. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
4. pont: felkéri a delegáltakat, hogy a 2. pontban meghatározott piacfelmérés eredményéről, 
valamint a 3. pontban meghatározott tárgyalásáról számoljon be a soron következő testületi 
ülésen.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az utoljára megszavazott határozatot módosítsuk, mert úgy lett felolvasva, hogy a 
piacfelmérés eredménye kapcsán, mert a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító 
javaslatában szerepelt, hogy a piacfelmérés eredménye az kerüljön ki. Hiszen nem lesz 
piacfelmérés, csak a felkérés a delegáltaknak a beszámolójára.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 4. pontként felolvasott javaslat visszavonásra kerül.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
Helyesen: felkéri a delegáltakat, hogy számoljanak be a lefolytatott egyeztetésekről és az 
elmaradt három tömb birtokviszonyairól.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
Egyben kérem a szavazást a határozati javaslatról. 
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
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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 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Egyértelmű a dolog. A jogászunk azt mondja, hogy nem lehet azt a módszert követni, hogy 
valaki kikapcsolja a gépet és itt marad az asztalnál. Ennyi a probléma. Aki képviselő be van 
jelentkezve, annak valahogy szavaznia kell. Egyébként a gép hiányolja a szavazatot. Amikor 
összeadjuk a szavazatokat, tíznek kell lenni. Ha valaki kikapcsolja a gépét, akkor azt hadd 
kérjük meg arra, hogy ha zárt ülés van, menjen ki, ha pedig nyílt ülés van, akkor üljön ki a 
képviselői asztaltól.  
 
 

19. sz. napirend: Előterjesztés a 2010. évi önkormányzati támogatások 
elszámolása tárgyában (58. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Ez az előterjesztés a 2010. évi önkormányzati támogatások elszámolásáról szól. A 
szervezeteknek a szerződés értelmében január 31-ig kellett a támogatott összeggel 
elszámolni. Az első bizottsági ülésen, amit a múlt héten tartottunk, akkor az elszámolás még 
hiányos volt, a második bizottsági ülésen, amelyet a tegnapi napon tartottunk, akkorra már 
megkaptuk az újabb listát, amelyen – egy-két kivétellel – elszámoltak a szervezetek a kapott 
támogatási összeggel. Ennek tanulságaként az eredeti határozati javaslat 2-3. pontja helyett 
azt összedolgozva 2-3. pontját kihagynánk, és helyette javasoljuk a Pénzügyi Fejlesztési  
Bizottság  3. pontját a következőképpen.  
Felkéri a Polgármestert, hogy azon támogatott szervezetek esetében akik elszámolásukat a 
mai napig sem kezdték meg, az elszámolások teljesítésére végső határidőként 2011. 02. 28. 
napját jelölje ki, (a folyósított támogatás visszafizetési kötelezettségének fenntartása mellett) 
és ezen kötelezettségük teljesítéséig a további támogatási lehetőségekből zárja ki az érintett 
szervezeteket.  
Azt hiszem, hogy ez egy nagyon korrekt határozat.  
A 4. pontban pedig azt javasoljuk, hogy a következő időkben legyen a támogatási 
szerződések kötelező melléklete a kapott támogatás elszámolásának formai és tartalmi 
követelményeiről szóló részletes útmutató. Ha ez megtörténik, akkor nem lesznek ilyen 
problémák, hogy egy szervezet a 2010. évi támogatásról 2011. évi számlával számol el.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tehát a Pénzügyi Bizottság javaslata a 2. pontra vonatkozóan. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
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A következő módosítás a PFB által javasolt 4. pontnak megfelelően.  
Szavazás eredménye: 10 igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslat pontjai egyben, a módosításokkal együtt. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

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 
 
 

20. sz. napirend: Előterjesztés honlap szerkesztésére és m űködésére 
megkötend ő szerződés tárgyában (62. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az érintett hozzájárul a nyílt üléshez.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
Az Emberi Erőforrás Bizottság mindkét véleménylapján található módosító javaslat a 
holnapszerkesztésre kötendő szerződéssel kapcsolatban. A módosító javaslatok az 
alábbiak: 

• a vállalkozási szerződés-tervezet 8. pontja a következő szerint módosuljon: 
az együttműködés menetét, az oldalak strukturális felépítését a portál működési 
szabályzat tartalmazza, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

• felkéri a Polgármestert, hogy azt 1. pontban megjelölt nyertes pályázóval kössön 
vállalkozási szerződést, melynek mellékletét képezi a portál működési szabályzat.  

A második alkalommal, ez a portál-működési szabályzat még nem volt készen, az  elkészült 
a két bizottsági ülés között. Átvizsgáltuk ezt a szabályzat-tervezetet és találtunk benne 
néhány módosítani szükséges  helyet. Újra átdolgoztuk, és ez a tegnapi napra készült el. A 
képviselők egy része a tegnapi napon, másik része a mai napon, itt az ülésen megkapta az 
újólag elkészült portálműködési szabályzatot. Azt hiszem minden hibát kijavítottunk benne, 
és alkalmas lesz feladatának a betöltésére.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Az elmúlt testületi ülésen a honlap-pályázatra érkezett egyetlen pályázó által beadott 
árajánlat kapcsán a PFB kapott a Képviselő-testülettől egy feladatot. Ez a feladat pedig az 



33 

volt, hogy tárgyalja át az ajánlattévővel az ajánlati árat. Ezt a bizottság megtette és az új 
ajánlati ár szerepel az előterjesztésben.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosító javaslatokat teszem fel szavazásra.  
„a vállalkozási szerződés-tervezet 8. pontja a következő szerint módosuljon: 
az együttműködés menetét, az oldalak strukturális felépítését a portál működési szabályzat 
tartalmazza, mely jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi. „ 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
….„felkéri a Polgármestert, hogy azt 1. pontban megjelölt nyertes pályázóval kössön 
vállalkozási szerződést, melynek mellékletét képezi a portál működési szabályzat. „ 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslatot egyben teszem fel szavazásra. (A felolvasott határozati javaslat 
szövege megegyezik a határozatban foglalt szöveggel.)  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

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 
 
 

22. sz. napirend: Előterjesztés utcanevek felülvizsgálata tárgyában (61.  sz. 
anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  javaslatát én inkább felolvasnám szó szerint.  
A bizottság a határozati javaslat helyett egyhangúan az alábbi határozati javaslatot javasolja 
elfogadásra a Képviselő-testület  felé:  
… úgy dönt, hogy az előterjesztésben felsorolt utcaneveket megváltoztatja. Az új 
utcanevekről a 2011. év májusi ülésén dönt (be kell szúrni, hogy RENDES testületi ülésén).  
Felkéri Bukta András, Földi Pál, Lévai Sándorné képviselőkből, Szűcs Mária könyvtárvezető 
és Molnár Krisztina köztisztviselőkből, valamint Vácziné Takács Edit-ből álló munkacsoportot 
- amelyet megalakít,  - hogy az új utcanevekre, tegyenek javaslatokat.  
Felkéri a Jegyzőt, hogy kérdőíves formában, hogy amennyiben lesz olyan utca, hogy több 
javaslat érkezik rá, a munkacsoport több javaslatot terjeszt a testület elé. Felkéri a Jegyzőt, 
hogy az érintett utcák lakóinak névre szóló, sorszámozott kérdőívet összeállít. A kérdőív 
tartalmazza a munkacsoport által javasolt utcaneveket, az érintett lakóknak pedig legyen 
lehetőségük javaslatot tenni. Illetve szerepeljen a kérdőíven az, hogy az állampolgár az 
mozgásában korlátozott-e, igényli-e azt, hogy emiatt a kényszerű, hiszen az önkormányzat 
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döntése miatt ők kénytelenek elmenni az okmányirodába az átjelentések miatt, tehát 
igénylik-e, hogy őket az okmányirodába elvigyék. Úgy gondoltuk a bizottsági ülésen, hogy 
ezt illene bevállalni. A 2011. májusi ülésen pedig a testület a beérkezett javaslatok alapján a 
végleges utcanevekről dönt.  
Volt olyan javaslat is, ami nem szerepel a véleménylapon, hogy felkérnénk a Polgármestert, 
vagy Pozderka Gábor alpolgármestert, hogy az okmányirodával próbálja megbeszélni, hogy 
van-e lehetőség arra, hogy kijöjjenek Fótra 1-2 napra. Azért, hogy a fóti lakosoknak ezt az 
ügyintézést helyben elvégezzék. Amennyiben erre nincs lehetőség, akkor pedig a Dunakeszi 
Okmányirodában 1-2 napot meghatározni arra, hogy akkor mehessenek a lakók. Vegye fel a 
Jegyző a kapcsolatot, és vizsgálja meg a lehetőségeket.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
A bizottság ugyanazokat mondta, mint Szabó Mihály elnök úr által képviselt bizottság. 
Egyetlen ponton van eltérés a véleményeink között, az hogy a szakmai kört nem határoztuk 
meg. Mi nyitnánk egy lehetőséget, hogy aki ebben a munkában részt venne, az a hivatal 
szervezésében beleszólhasson ebbe a kérdésbe. Ezzel összefüggésben már az áprilisi 
képviselő-testületi ülésre szerettünk volna egy előterjesztést ebből a kérdéskörből, de ez 
lehet, hogy túl korai és jobb a májusi. Ebbe a bizottságunk utólag már bele fog egyezni – 
remélem –, hogy egy hónapot csússzunk.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot pontonként.  
1. az előterjesztésben felsorolt utcaneveket meg kívánja változtatni; 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
2. az új utcanevekről a 2011. májusi ülésén dönt; 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
3. az utcanevekről egy szakmai team dönt, melynek tagjai Bukta András, Földi Pál, Lévai 
Sándorné képviselők, Szűcs Mária könyvtárvezető, Vácziné Dr. Takács Edit szakértő, 
valamint Molnár Krisztina köztisztviselő; 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
4. felkéri a jegyzőt, hogy vegye fel a Dunakeszi Okmányirodával a kapcsolatot, és 
tájékozódjon arról, hogy az utcanév változásokkal kapcsolatban milyen teendők vannak. 
(Időpont egyeztetés a gyakorlati kérdésekről stb.)  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslatot egyben teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A jegyzőkönyv kedvéért mondom, hogy a munkacsoportba felkért személyek a részvételt 
elfogadták, és a tisztesség kedvéért hadd tegyem hozzá, hogy ez az előterjesztés Bukta 
András képviselő úr egyéni képviselői indítványa alapján készült.  
 
 

80/2011. (II. 23.) KT 
 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; 
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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  
 
 

23. sz. napirend: Előterjesztés a Vodafone Magyarország Zrt bázis állomá s 
telepítése tárgyában (165/a sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  az előterjesztés határozati javaslatait egyhangúlag 
elfogadásra javasolja az alábbi kiegészítésekkel. A bérleti szerződés 3.1. pontjában a bérleti 
díj, amely jelenleg 1.5oo.ooo Ft-ként szerepel, ez 1.5oo.ooo.- + ÁFA összegre kerüljön 
módosításra.  
A bérleti szerződés 3.5. pontjában a fizetési határidő 6o nap helyett 3o napra változzon.  
Az 1.5oo.ooo Ft az a szerződésben és az előterjesztésben is rosszul szerepel, tehát 
mindenhol legyen ott a + ÁFA.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A bérleti díj évi 1.500.000 Ft + ÁFA, melyet a bérbeadó jogosult a KSH által hivatalosan 
közzétett, tárgyévet megelőző évre vonatkozó fogyasztói árindex mértékével emelni. Erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 4. pontnál: felkéri a Polgármestert, hogy az évi 1.500.000.- + ÁFA  bérleti díjat terveztesse 
be a 2011. évi költségvetésbe. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva. 
 
Egyben teszem fel a határozati javaslat mind a 4 pontját. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

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; 
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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 bevételeként 
terveztesse be a 2011. évi költségvetésbe; 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:   
A bérleti szerződésről szavazunk. A 3.5. pontban a bérleti díj fizetést banki átutalással kell 
teljesíteni, a számla kézhezvételét követő 3o napon belül a bérbeadó bankjánál, Raiffeisen 
Bank Zrt. 12001008-00169249-00100002 vezetett bankszámlájára.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A bérleti díj szintén módosításra kerül, a 3.1. tehát a bérlő a bérbeadónak évi 1.5oo.ooo.- Ft 
+ ÁFA összegű bérleti díjat fizet évi 1 alkalommal.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

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  
 
 

24. sz. napirend: Előterjesztés Pletscher Endre polgári perében történ ő 
csatlakozás ügyének tárgyában (59. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Módosítási javaslat nincs, felolvasom a határozati javaslatot.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

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    
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   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 
 

 
25. sz. napirend: Előterjesztés a Fót név használata iránti engedélykére lem 

tárgyában (57. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A testületi ülés elején kiosztásra került egy levél, amely a mai nap folyamán érkezett a 
hivatalba.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az Aljegyző asszonytól kérdezném, hogy utána nézett-e a hivatal, az Ügyvéd úr levelében 
hivatkozott jogszabálynak? Ez a mai napon érkezett, bár a fax szerint hajnal 5 órakor.  
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadja. És 
annyit a levélhez hadd mondjak, hogy az Ügyvéd úrnak nyilvánvalóan tudnia kéne, hogy 
talán ha a névhasználat testületi döntéshez kötött, akkor előtte kéne a névhasználati 
kérelmet beadnia, nem pedig beadni a bíróságra egy cégjegyzési kérelmet és amikor 
hiánypótlásra szólítják fel, akkor keresik meg a testületet.  
Azonban továbbra is az mondom, hogy a hivatal ezt nekünk odaadta, megnézték-e, hogy mit 
tartalmaz ez a Ct 4 § (5) bekezdése.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Én itt a levélből pontosan azt olvasom ki, ezt az Ügyvéd úr írta le, „ az általam korábban 
hivatkozott jogszabályhely – Ct 4 § (5) bekezdése – nem azt tartalmazza, hogy bármilyen 
indokkal megtagadható a hozzájárulás, hanem azt, hogy jogi érdeknek hozzá fűződnie a 
hozzájárulás esetleges megtagadásához. Nekünk semmiféle jogi érdekünk fűződik a 
hozzájáruláshoz. Amit ő leír, hogy ez egy egyszemélyes gazdasági társaság, a másik pedig 
a tevékenysége, hogy ő Fóton társasházakat kíván építeni, mi a választásokkor 
kinyilvánítottuk azon szándékunkat, hogy szeretnénk megtartani Fót kisvárosias jellegét, de 
nem kívánunk társasházakat építtetni, nem kívánunk egy telken 6-8-9 lakásos társasházakat 
látni, sőt, azt a szándékot is kinyilvánítottuk, hogy az Helyi Építési Szabályzatunkat ez 
irányban szeretnénk változtatni, hogy ezt megakadályozzuk. Tehát semmiféle jogi érdekünk 
nem fűződik ahhoz, hogy ilyen tevékenységet folytató cég, még a Fót nevet is használja. 
Tehát továbbra is javaslom, hogy ne adjunk meg a Fót név használatát.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kérném az Aljegyző asszonyt, hogy a bizottság részére készítsen el nekünk egy anyagot és 
abban legyen szíves és fejtse ki, hogy a jogszabályi hivatkozással ellentételesen mi ezt a 
hozzájárulást nem adjuk meg, - nem kívánom én se megszavazni, nem is fogom, - hogy ez a 
megtagadás járhat-e bármilyen következménnyel.  
Illett volna előbb felébrednie a kérelmezőnek, mert a cégbejegyzési kérelem nem csak a 
névhasználatra vonatkozó engedélye hiányában utasíthatnak el, hanem bármi. Elég 
botorság, hogy legyárt milliókért szóróanyagot azzal a névvel, ami nincs bejegyezve.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslat szövegét. (A javaslat szövege megegyezik a határozatban 
rögzített szöveggel.)  
Szavazás eredménye: 7 igen, 3 tartózkodás – elfogadva.  
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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 
 
 

26. sz. napirend: Tájékoztató az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem 
önkormányzati felépítmények szerz ődés és jogviszony felülvizsgálata tárgyában (44. 
sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra 
javasolja, illetve a következő bizottsági határozatot szeretném ismertetni. A bizottság 
egyhangúan felkéri a Jegyzőt, hogy a 44. sz. előterjesztésben szereplő ingatlanok 
tekintetében tegye meg az alábbi kiegészítéseket.  
Kerüljön feltüntetésre, hogy a felépítmény mely ingatlanok tekintetében alkalmas ingatlan-
nyilvántartási feltüntetésre, vagy a felépítmények szerepelnek-e már az ingatlan 
nyilvántartásban. Az egyes felépítményeknek ki a tulajdonosa, a mellékletként kérjük csatolni 
a nem hiteles tulajdoni lap másolatokat, illetve nem szerepel a véleménylapon, de a 
bizottság koordinátorától kértük, hogy amennyiben lehetséges kerítsék elő azokat az építési 
engedélyeket, amik alapján ezek a felépítmények felépítésre kerültek, hogy maga az építési 
engedély tartalmaz-e olyat, ami a bérleti szerződésnek a bérleti díj nemfizetése miatti 
felmondás, vagy megszűnése esetére tartalmaz következményeket. Tehát a 
területhasználati szerződéseket is, és van-e bennük olyan kitétel, hogy amennyiben a bérlő 
hibájából, vagy bérleti díj nem fizetése kapcsán a szerződés megszűnik, neki a felépítményét 
záros határidőn belül el kell bontani, vagy el kell szállítani. Mert nem akarunk olyan helyzetbe 
kerülni, mint Kisalagon a Fenyő büfé ügyében kerültünk.  
A következő bizottsági ülésre (a márciusi rendes Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  
ülésére) kérjük.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Az előterjesztés 9. pontjában meghatározott bérlő az elénk tárt anyag alapján 1.758 e Ft 
hátralékot halmozott fel. Az Önkormányzat a szerződést felmondta, azonban ez a hátralék 
nem került kifizetésre. Ezért a PFB azt javasolja, hogy a 9. pontban meghatározott bérlő 
ellen a Polgármester indítson polgári peres eljárást az érintett terület és felhalmozott hátralék 
rendezése érdekében.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
Végignéztem ezt az előterjesztést és nem kompatibilisek egymással a pontok. Nem tudom, 
hogy ennek mi az oka, egyedül az 5. pontban van használatbavételi engedélyszám 
feltüntetve, a többi helyen majdnem mindenhol építési engedély, most akkor egynek van 
használatbavételi engedélye, a többinek csak építési engedélye van?  
A 2., a 3., és a 9. pontban építési engedélyszám sincs feltüntetve. Akkor ott most építési 
engedély sincsen, én ezt szeretném, ha tisztába tenné a hivatal, mert igazából ez így nekem 
fals. Szeretnék erre érdemi információt kapni.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  módosító javaslatát szeretném kiegészíteni azzal, hogy a 
Lévai Sándorné által említett 1.7oo eFt+ ÁFA összeg, 2008. végéig halmozódott fel, viszont 
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a szóban forgó felépítmény az azóta is a területen van. Tehát az önkormányzat területét 
használja. Fogalmazzuk bele, hogy kérjük fel a Hivatalt, hogy területhasználati díj 
megállapítása céljából, és a peres eljárásban ezt a területhasználati díjat és kamatait is 
próbálják behajtani.  
Gráf Mihály képviselő úr véleményéhez: több felépítmény nem rendelkezik építési 
engedéllyel. Én úgy tudom, tegnap azt mondták, hogy 2 db nem rendelkezik építési 
engedéllyel. Erről kérnék egy tájékoztatást, hogy ez valóban így van-e, és ha igen, akkor 
azonnali hatállyal kezdeményezzük a bontásukat. Először az építési engedélyt kell megadni 
és utána az építési hatóság megadja a használatbavételit, amennyiben megfelel.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az elhangzottak alapján nekem egy módosító javaslatom van, szóljon úgy a határozati 
javaslat, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati, illetve 
közterületen lévő nem önkormányzati felépítmény szerződéses jogviszony felülvizsgálata 
tárgyában adott tájékoztatást nem fogadja el, a bizottsági határozatok, és a képviselői 
indítvány alapján kért kiegészítésekkel együtt a következő testületi ülésre újra kerüljön elénk.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Pozderka Gábor alpolgármester úr által felolvasott módosító indítványt teszem fel 
szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

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 polgármester: 
A következő határozati javaslat, hogy a 9. pontban megjelölt bérlővel szemben induljon jogi  
eljárás, az érintett ellen a felhalmozott hátralék rendezésére.  
Szavazás eredménye:  1o igen – elfogadva.  
 

86/2011. (II. 23.) KT 
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 
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27. sz. napirend: Előterjesztés a 2023/10. és a 2027/2 hrsz-ú ingatlanok  

értékesítése tárgyában (70. sz. anyag) 
 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatát mondanám el. Ami úgy szól, 
hogy a határozati javaslatban a 3. pontokban a jegyző legyen felkérve. A többit majd 
elmondja Borika. Közben kiderült, hogy az egyik ingatlan nem forgalomképes, tehát a 
vagyonrendeletben való átvezetés szükséges. Ezt a bizottság jogász tagjai javasolták és a 
testület majd dönt.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Ez az előterjesztés arról szól, hogy a Nyugati Iparterületen már jelenlévő cég szeretne 
terjeszkedni. Nyert egy pályázatot, amelynek a végrehajtásához szüksége van plusz 
területekre. A határozati javaslat két területet jelöl meg, amelyet felajánl ennek a jelentkező 
pályázónak, a két területtel probléma van.  
Az egyikkel az, hogy az érvényes vagyonkataszter és a vagyonrendelet nincs szinkronban 
egymással, tehát amennyiben ezt értékesíteni kívánjuk, el kell végezni a szinkronba-hozást. 
Ez a 23/1o-es hrszú terület.  
A másik területtel is probléma van, mégpedig az, hogy a 2o27/2-es hrszú terület az 
önkormányzattal és magánszemélyekkel osztatlan terület. Ezért ilyen módon, ahogy itt 
meghirdetésre kerül, nem lehet versenyeztetni, itt több megoldás lehetséges, vagy 
felvásárolja, vagy kéri a társakat, a tulajdonosi közösséget, hogy hozzájárulnak-e ehhez az 
értékesítéshez. Tehát ilyen módon nem lehet ebben a pillanatban értékesíteni. Ezért a 
bizottság a határozati javaslatokat azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy az 1. 
pontból kihúzza a 243o/646o tulajdoni hányadú 2o27/2 hrszú ingatlan megnevezést, és 5. 
pontnak pedig kéri beemelni, hogy a vagyonrendelet 1. pont szerinti átdolgozását javasolja.  
Az 1. pont az, hogy a 2o23/1o hrszú terület forgalomképes legyen.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Nekem egy módosító javaslatom volna, hogy ne álljon le teljesen a 2o27/2 hrszú ingatlan 
eladása. Módosítsuk úgy, hogy felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 
terület tulajdonosaival a terület értékesítése kapcsán. Ezt most kivesszük, mivel osztatlan 
közös, nem adhatjuk el, de keressük meg akkor a tulajdonosokat a terület értékesítése miatt.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Tehát a 2o23/1o. hrszú forgalomképes ingatlan. Erről tárgyalhatunk ma, a másikról nem 
tárgyalhatunk, mert az osztatlan közös tulajdonban van, és azzal ez az a véderdő, ami ki lett 
vágva, ezzel még egyéb más problémák vannak. Nincs nevesítve se, ezért tegyük teljesen 
külön, mert ez a nem forgalomképes ingatlan jelen pillanatban. A mérnökök nem tudják 
kimérni, nincs kimérve a terület.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
 
Felolvasom a módosításokkal a határozati javaslatot.  

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

Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A 2. pont nem módosult, a 3. pont:  

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

Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
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A 4. pont marad, az 5. pont:  
5. felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat vagyonrendelete a Képviselő-testület áprilisi    
    ülésére kerüljön átdolgozásra; 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A 6. pont módosítása:  
6. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a 2027/2 hrsz-ú ingatlan    
    vonatkozásában a tulajdonosokkal. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Egyben teszem fel a határozati javaslatot szavazásra. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

87/2011. (II. 23.) KT 
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 készíttesse el; 

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

 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: Polgármester, Jegyző, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
Gráf Mihály képviselő:  
Utólagos hozzászólás a napirendhez. A 2o27/2 hrszú ingatlanról kiderült, hogy nem lehet 
eladni, mert korlátozottan forgalomképes, illetve osztatlan közös tulajdonban van. Én 
viszonylag új képviselő vagyok, és fenntartom a jogot, hogy azonnal ne értsek ilyen 
dolgokhoz. Felteszem a kérdést, hogy mi van, ha a többi képviselő is hasonló módon nem 
ért hozzá és nem néz utána, és ezt a pontot megszavazzuk. Akkor tulajdonképpen milyen 
előterjesztést kaptunk a hivataltól. Eladjuk másnak a tulajdonát. Tehát erre azért figyeljünk 
már oda kérem. Az előterjesztők nézzék már meg, hogy mit tesznek elénk.  
 
 

28. sz. napirend: Előterjesztés újabb pályázati kiírás nyomtatott önkorm ányzati 
újság kiadása tárgyában (69. sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő:  
Az Emberi Erőforrás Bizottság az előterjesztést átvizsgálta, az ajánlattételi felhívásban 
találtunk hiányosságokat, illetve kipontozott részeket. Továbbá bizonyos tekintetben 
megváltoztattuk az időpontokat.  
Hiányzott a kapcsolattartó neve, az ajánlatkérő részéről; mi a hivatalból a szakreferenst, 
Molnár Krisztinát javasolnánk., mint a szakmához értő szakreferensnek.  
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Az ajánlatkérés tárgyában az időpont, hogy mettől meddig szóljon a megbízás, vagy 
szerződés, azt 2011. április 1-től 2012. április 3o-ig javasolnánk.  
Hiányzott a paraméterekből a szövegkép-arány, ezt az előző pályázattal összhangban 7o-3o 
%-ra javasolnánk tenni, a követelményekben a megjelenés határidejét minden hónap 15-re 
javasolnánk, a vállalkozási szerződésben szintén szinkronban az előbb elmondottakkal – 
tehát a vállalkozási szerződéstervezet 3. pontban – a szerződés befejező időpontja 2012. 
április 3o.  
Az 5. pontban, a terjesztést minden hónap 2o-ig köteles kiszórni a terjesztő.  
A szerződés 7. pontjában nincs meghatározva, hogy milyen időszakra terjed a vállalkozási 
díj, ésszerűen a Ft összeget hónapra lebontva kéne ÁFA/hó vállalkozási díj.  
A szerződés 11. pontjában pontatlanul van megfogalmazva néhány dolog. Megbízó szó 
helyett a „megrendelő” szót használjuk, összhangban a fejléccel. Ott szerepel egy ilyen 
kifejezés, hogy „kommunikációs koncepció”, nekünk van „Fót város kommunikációs 
koncepciója”.  
A szerződés 12. pontjában pedig nincsen definiálva, hogy melyik bizottság állapítsa meg a 
hibás teljesítés tényét, erre  az Emberi Erőforrás Bizottságot  javasoljuk. A 13. pontban pedig 
volt egy tévedés, honlap helyett: újság kiadásával kapcsolatban szerepeljen.  
A határozati javaslat 2. pontját is szeretnénk megváltoztatni, az alábbi módon: felkéri a 
Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott vállalkozói ajánlat-kérési eljárást folytassa 
le a Versenyszabályzatnak megfelelően. A megkötendő vállalkozási szerződés időbeli 
hatálya 2011. április 1-től 2012. április 3o-ig terjedő határozott időre szóljon.  
Operatív javaslatai is vannak a Bizottságnak: az ajánlattételi felhívás, a mai KT ülést 
követően másnap – amennyiben döntünk arról, hogy legyen kiírás – akkor kerüljön fel a 
fot.hu honlapra, és az ajánlattételi felhívás honlapon történő megjelenéséről kapjanak postai 
értesítést, az újság előző pályázatán résztvevőt pályázók, hogy láthatják az új kiírást.  
 
Érkezett egy lakossági kérés, abban a tekintetben, hogy legyen egy lakossági véleményoldal 
az újságban. Ennek a módját úgy látnánk megvalósíthatónak, hogy készüljön egy 
előterjesztés a kommunikációs koncepció megváltoztatására, és oda betesszük, hogy a 
nyomtatott újságban 1 oldal a lakosok részére „olvasói levelek” részére legyen az újságban.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a határozati javaslatokat elfogadásra javasolta az 
alábbi módosításokkal.  
Az ajánlattételi felhívásban a pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások bekezdésnél 
van egy szóhiány. Legyen kiegészítve úgy, hogy „egyéni vállalkozó pályázó” esetén 
érvényes.  
Kértük, hogy a vállalkozási szerződés térjen ki: arra, hogy a köteles példányok kérdésköre 
legyen rendezve, (Fót Városi Könyvtár, Széchenyi Könyvtár, ill. lapzártát követően a 
nyomdai elkészülés után a Titkárságon 5o példány kerüljön leadásra).  
Kértük, hogy a szerződésbe kerüljön bele az azonnali hatályú felmondásnak az esetköre.  
Van még két módosító javaslat, de az az időközi egyeztetéseknél már meg lett változtatva. 
Amit mindenféleképpen szükségesnek tartunk: a köteles példányok köre, Titkárságon leadott 
5o példány kerüljön bele, és azonnali hatályú felmondás esetköre.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Azt szeretném, ha a Polgármester asszony megkérdezné az itt jelenlévő jogászt, hogy egy 1 
évre szóló vállalkozási szerződésbe bele lehet tenni az azonnali felmondást?  
 
Dr. Szotyori Judit ügyvéd:  
Csak súlyos törvénysértés esetén.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Egy szerződés akármennyi időre szól, tehát az ajánlatkérő (megbízó) belerakhatja a 
szerződés-tervezetbe az azonnali hatályú szerződésbontás lehetőségét. A pályázó eldönti, 
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hogy elfogadja-e vagy sem. Hiszen ajánlattételi felhívás része, hogy a mellékelt szerződés-
tervezet elfogadásra kerüljön. Erről nekik nyilatkozniuk is kell. Hagyjuk meg magunknak ezt a 
lehetőséget.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
Felhívta a figyelmet a Képviselő Asszony, hogy egy tételről megfeledkeztünk, a szerződés-
tervezet 6. pontjában a szerződő felek a kötelem keretében az egymással való 
kapcsolattartásra a következő személyeket jelöli ki. Valakit ki kell jelölni a megrendelő 
részéről. Vélhetően a szakbizottságunk azért nem foglalt állást, mert ez a kötelem és nem 
szakmai típusú kapcsolattartó, és nem éreztünk kompetenciát, hogy eldöntsük, de ezt be kell 
írni.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Biztos az, hogy egy szerződésben nevesíteni kell egy hivatali köztisztviselőt, amikor ez a név 
bármikor megváltozhat? Bármi történhet az illetővel. Mást nevezhetnek meg, mert nem 
akarja ezt vállalni, egy vállalkozói szerződésben egy nevet nevesíteni? Olyan 
megfogalmazás kellene bele, hogy a Jegyző által kijelölt köztisztviselő. Ez ugyanolyan dolog, 
mint amit az Építőközösséggel kapcsolatban vissza kellett vonnunk egy KT határozatot, mert 
olyan személyek nevei voltak benne, akik már nem kompetensek.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
Azt javaslom, hogy menjünk az egyes tételeken végig. Javaslom, hogy szavazzuk meg a 
módosításokat az ajánlattételi felhívásban, aztán a szerződésében, és végül a határozati 
javaslatban.  
Az ajánlattételi felhívásban a következő módosításokat javasoltuk: 

- kapcsolattartó az ajánlatkérő részéről Molnár Krisztina, 
- ajánlatkérés tárgyában az időpont: 2011. április 1-től 2012. április 3o-ig, 
- a paraméterekben a szöveg-kép arány 7o:3o %,  
- a követelményekben a megjelenés határideje: minden hónap 15. napja, 
- a pályázatban, ahol az ajánlattétel szó helyett „pályázat szó maradt”, az a szó 

„ajánlattételre”, ahol pályázó szó maradt, ott „ajánlattevő”-re kerüljön 
kijavításra. 

A pályázatban résztvevők köre résznél, a szövegben „minden ÁFA körbe tartozó egyéni és 
társas vállalkozás, mely az alábbi pályázattételi ajánlattétel feltételeinek megfelel” . 
A pályázati feltételek: pályázati feltételek helyett „ajánlattételi feltételek”. 
A pályázat részeként benyújtandó iratoknál az „ajánlat részeként benyújtandó” iratok … stb.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az elhangzott módosító javaslatokat teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Ajánlattételi felhívásban kimaradt az, hogy „pályázó esetén” – ezt be kell szúrni.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
A vállalkozási szerződéssel kapcsolatos módosítások.  
A szerződés 3. pontjában április 3o-ra javítandó.  
A szerződés 5. pontjában április 2o-ra javítandó (terjesztés).  
A szerződés 6. pontjában a Polgármester által kijelöl személy (kapcsolattartó) 
A szerződésben a 2. pontban a szövegkép arány 7o:3o %. 
A 7. pontban: a vállalkozót a szerződés szerinti teljesítésért …. Ft + ÁFA/hó vállalkozási díj 
illeti meg.  
A 11. pontban: a megbízót ki kell javítani megrendelőre. 
A kommunikációs koncepció elé, hogy Fót város…  



44 

A 12. pontban pedig : a hibás teljesítés megállapítását az Emberi Erőforrás Bizottság  látja 
el.  
A 13. pontban: a második sorban a honlapot – újságra kell javítani.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kérem, erősítsék meg azt, hogy az előbb jól hallottam-e, hogy a módosító javaslat szerint az 
kerülne bele a vállalkozási szerződésbe, hogy majd a szerződés időtartama alatt majd egy 
bizottság megállapítja, hogy mi számít hibás teljesítésnek. Jól értettem? Tehát  nem mondjuk 
meg, hogy mi egy hibás teljesítés, a pályázó írja alá látatlanban, hogy majd egy bizottság 
megmondja, hogy mi számít hibás teljesítésnek. Megkérdezném Dr. Szotyori Judit 
ügyvédnőt, hogy ez így helyes-e? A módosító javaslat arról szólt, hogy a szerződés-
tervezetbe kerüljön bele az, hogy a hibás teljesítést az Emberi Erőforrás Bizottság  állapítja 
meg.  (A válasz nem hallható.) Igen, akkor jól értettem, tehát akkor az észrevételemet 
fenntartom, hogy ez így nem kerülhet bele. Le kell szabályozni a szerződésben, vagy a Ptk 
általános rendelkezéseit alkalmazni.  
A bizottság módosító javaslatai:  
A szerződés-tervezethez kérném betenni a köteles példányok kérdéskörét. (Városi Könyvtár, 
Széchenyi Könyvtár, és a hivatal Titkárságán 5o példány leadása a megjelenést követően.)  
 
Kerüljön bele az azonnali felmondások esetköre, legyen meg ez a lehetőségünk, a többit 
pedig elmondta Gráf Mihály. Ha az azonnali hatályú felmondás esete nem kerül bele, akkor a 
Ptk úgy rendelkezik, hogy azonnali hatályú felmondással élhet a megrendelő súlyos 
szerződés-szegés esetén. De itt nincs leszabályozva, hogy mi minősül súlyos szerződés-
szegésnek. Ez elhúzódó pereskedéshez vezethet, míg ha belerakjuk, a szerződésbe bármit 
belerakhatunk. Egy-két konkrétumot belerakhatunk, akkor ez már plusz védelmet jelent az 
önkormányzatnak. 
 
Gráf Mihály képviselő:  
Mivel, hogy nem vagyunk jogászok, a Bizottság védelme érdekében a hibás teljesítésre 
vonatkozó kitételt visszavonom.  
 
Szabó Mihály képviselő:  
A szerződés-tervezetben benne van, hogy mi minősül hibás teljesítésnek. Erre hivatkozva a 
megrendelő felmondhatja a szerződést. Ha elmegy bíróságra, akkor a bíróság megállapítja, 
hogy valóban hibás teljesítés volt-e vagy sem.  
 

SZÜNET  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Gráf Mihály képviselő úr által tett módosításokat teszem fel szavazásra, úgy, hogy kikerül 
belőle a hibás teljesítésre vonatkozó bizottsági felhatalmazás.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
2. pont: felkéri a polgármestert, és ugyanabban a pontban az időbeli hatály április 3o-a !  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Kerüljön fel a pályázat a honlapra, és kapjanak értesítést a pályázók emailban.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
6. pont: Készüljön előterjesztés a kommunikációs koncepció megváltoztatása céljából azzal 
kapcsolatban, hogy az újságban legyen egy lakossági rovat.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
A határozati javaslat 6 pontja egyben.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
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Az ajánlattételi felhívás a módosításokkal. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A módosításokkal a vállalkozási szerződés-tervezetre kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

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 
 
 

29. sz. napirend: Előterjesztés Fót város Településszerkezeti Tervének é s 
Szabályozási Tervének korszer űsítési munkáit irányító fórum létrehozása és 
működtetése tárgyában (19/A sz. anyag)  
 
 
Fábry Béla képviselő úr megérkezett. 19 óra 4o perc, a létszám 11 fő.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A bizottságunk a 19/A előterjesztést ilyen formában nem tárgyalta, mert ugyanezeket a 
lépéseket és eljárás-rendet nyújtotta be a bizottságunk, amikor a 19. sz. anyagot tárgyaltuk. 
Akkor a T. Képviselő-testület azt nem fogadta el, ezért ezt mi most újra nem tárgyaltuk. 
Azonban, mivel mi is akkor javasoltuk a Városfejlesztő Fórum létrehozását, ugyan nem így 
neveztük, hanem munkacsoportnak, és ebbe a csoportba javasoltuk bizottsági tagunkat, dr. 
Vörös Mihály urat, aki városfejlesztő mérnök, ezt a javaslatunkat továbbra is fenntartjuk, és a 
3. pontról a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem szavazott, tehát a 3. pontot a Polgármester 
Asszony ne bocsássa szavazásra.  
A Vörös Mihály úron kívül ebbe a fórumba a Képviselő-testület részéről Pozderka Gábor 
alpolgármestert és Grigalek László képviselő urat javasoljuk a Fórum tagjaként.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
A városfejlesztési fórumba amennyiben még lehet egy szakértő tagot delegálni, akkor én 
javasolnám Czigány Sándor építészt.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Akkor a 2. pontról szavazunk, a Városfejlesztő Fórum elnökének a Polgármestert, két 
tagjának Pozderka Gábor alpolgármestert és Grigalek László képviselőt delegálják. Továbbá 
felkéri közreműködésre a városi főépítészt, a civil szervezetek képviselőit, továbbá a 
Polgármester által felkért külső szakértőket.  
Közben megkérdezem a két javasolt tagot, hogy vállalják-e a részvételüket. (A válasz 
mindkét részről „igen” volt.)  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Az 1. és 2. pontot teszem fel egyben szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

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 
 
 

30. sz. napirend: Előterjesztés elektromos áram szabadvezeték létesítése  
tárgyában (73. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A tegnapi bizottsági ülésen a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság 7 igen szavazattal, javasolja a 
Képviselő-testületnek a tulajdonosi hozzájárulás megadását az elektromos vezeték 
létesítésével kapcsolatosan, amely feltehetően érinti a 059/28 hrsz-ú ingatlant.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot. (A határozati javaslat szövege megegyezik a 
határozatban foglalt szöveggel.)  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 

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 
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Fábry Béla képviselő:  
Csak a zárt ülés megkezdése előtt szeretném tájékoztatni a Polgármester Asszonyt és a 
jelenlévőket, hogy nem trehányságból nem voltam jelen, hanem munkahelyi elfoglaltságom 
miatt, a projekt, amelyiknek vezetője vagyok egy helyszíni ellenőrzést kapott és reggeltől 
mostanáig tartott ez az ellenőrzés. Emiatt nem tudtam eljönni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
1o perc szünetet rendelek el, majd zárt ülésre térünk át.  
19 óra 51 perc.  
 

31. sz. napirend: Egyebek  
Nem jelentkezett senki felszólalásra. 
 
 

K.m.f. 
 

 
Cselőtei Erzsébet 

polgármester 
 Polgár  Erzsébet  

aljegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fót, 2011. március 4. 
 
 
Hajnali Jánosné jkvez. 
 


