
6/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 02-án 18.24 perc 
kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott rendkívüli, nyílt  
üléséről 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszöntöm a KT tagjait és a megjelenteket, a mai ülésünket megnyitom. Megállapítom, hogy 
9 képviselő van jelen, ketten hiányoznak. 
Először a napirendi pontokra kérem, tegyenek javaslatot. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Szeretném tájékoztatásul elmondani, hogy a tegnapi napon telefonon kaptam értesítést arra 
vonatkozóan, hogy ma 18 órakor testületi ülés lesz. A képviselők többsége – úgy is 
mondhatnám, hogy a hetek – 18.20 perckor jött ide a terembe, és 18.24 perckor kezdtük el a 
munkát. 
Az előterjesztéseket, amik nyilván fontosak, ezért kellett rendkívüli ülést összehívni, azok 
témájáról sem kaptam érdemi információt a tegnapi napon, ma pedig itt a helyszínen 
találkoztam ezzel az anyaggal. Az otthoni postámban is kerestem, de nem kaptam meg. 
Szeretném mondani, hogy nagyon nehéz sürgős, felelősségteljes ügyekben 
felelősségteljesen dönteni akkor, ha a Polgármester asszony nem biztosítja azt, hogy az 
előterjesztéseket időben megkapjuk, azt áttanulmányozhassuk, és a döntéshez szükséges 
véleményünket ki tudjuk alakítani. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Akit napközben nem találtak otthon a kézbesítők, annak nem dobták be az anyagot a 
postaládájába. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A késésért elnézést kérek, valóban elcsúsztunk, mert elhúzódott az ülést megelőző 
bizottsági ülés, a másik kérdésre Aljegyző asszony megadta a választ. 
 
Fábry Béla képviselő: 
A késés mellékes, azt viszont szeretném kérni, hogy a továbbiakban amennyiben van arra 
lehetőség – és technikailag megoldható – amikor az előterjesztések írásban elkészülnek, 
akkor azt azoknak, akik rendszeresen e-mailt használnak, kaphassák meg elektronikus 
levelezés formában. Más nevében nem szeretnék nyilatkozni, de a magam nevében kérem, 
hogy az előterjesztéseket időben, elektronikus levelezés formájában megkapjam. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Rendben van. 
Javaslatot teszek a napirendi pontokra. Először szeretném, hogy a 74. sz. anyag tárgyalását 
vennénk előre, mert Dobsa úrnak más irányú elfoglaltsága van. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Nem tudtam figyelemmel követni a sorozatos SZMSZ változásokat, de a korábbi SZMSZ 
szerint a rendkívüli KT-ülésen „Egyebek” napirendi pont tárgyalására nem volt lehetőség. 
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Polgár Erzsébet aljegyző: 
Most nincs ilyen kikötés. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kérem a testületet, szavazzunk arról, hogy 74. sz. anyag kerüljön először megtárgyalásra. 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő javaslatom, hogy a 3. sz. napirendi pontot a 76. sz. anyagot vegyük le a 
napirendi pontok közül, és visszavonom az előterjesztést. 
A napirendi pontok elfogadását egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
1.sz. napirend: Előterjesztés a villamos energia közbeszerzés tárgyába n (74. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Az eredeti határozati javaslathoz a PFB egy határozati javaslattal kibővítette, a bővítés arról 
szól, hogy az új szerződés érvényességéig a jelenlegi szolgáltatóval a szerződés 
meghosszabbítását javasolja a bizottság.  
Azon kívül, kaptunk egy kiegészítést a határozati javaslatokhoz, ezt az anyagot is a bizottság 
elfogadásra javasolja. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Dobsa úr javasolja-e, hogy meghosszabbítsuk az ELMŰ-vel a szerződést? 
 
Dobsa Sándor Dobsa Bt: 
Ha abban a formában fogadják el az ajánlattételi felhívást, ahogy most ez Önök előtt van, 
akkor be tudjuk szorítani az első eljárás határidejébe. A határozatnak volt egy olyan pontja, 
hogy meg kell hosszabbítani a szerződést április 30-ig, akkor újabb hosszabbításra nincs 
szükség. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Tekintettel arra, hogy a szakértő véleménye az volt, hogy bele fog férni, de hogy még 
egyszer ne kelljen foglalkozni az üggyel, ha valami miatt mégsem férne bele, ezért én 
egyetértenék azzal a javaslattal, hogy egy olyan formában kerüljön mégis a határozatba, 
hogy amennyiben valamilyen előre nem látható ok miatt az eljárást szabályszerűen nem 
lehet lezárni oly módon, hogy az új szolgáltatóval a szerződést meg lehessen kötni, akkor a 
régi szolgáltatóval hosszabbítsuk meg a szerződést. Ha mégis bekövetkezik ez a helyzet, 
akkor újra elénk kell, hogy kerüljön az anyag, és újra ugyanezt fogjuk dönteni.  
A bizottság javaslata nagyon racionális volt. Úgy kellene megfogalmazni, hogy amennyiben a 
korábban megjelölt határidőig nem sikerül szabályosan, törvényes keretek között szerződést 
kötni az új szolgáltatóval, abban az esetben egy újabb eljárás lezártáig, a jelenlegi 
szolgáltatóval hosszabbítsuk meg a szerződést. 
 
Kausay Kristóf pénzügyi osztályvezető PH: 
Jelenleg úgy áll a megbeszélés az ELMŰ-vel, hogy felvettük a kapcsolatot az illetékessel és 
április 30-ig kértük a hosszabbítást. Ígéretet kaptam arra, hogy árajánlatot küld a szolgáltató, 
amit el kell fogadnia az Önkormányzatnak, és ez alapján a szerződés meghosszabbítható, 
vagy újraköthető, mert lejár az I. negyedévre kötött szerződés. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ebben az esetben az fog történni, hogy esetleg egy másik időpont lesz, nem az április vége. 
 
Kausay Kristóf pénzügyi osztályvezető PH: 
Értelemszerűen, biztos, hogy egy hónappal megtoldható szükség esetén. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a 6. pontot: a jelenlegi szolgáltatóval új szerződés kerüljön megkötésre. 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a 7. pontot: „Az Önkormányzat az árambeszerzés energiadíjának fedezetére (a 
rendszerhasználati díjon, a csatlakozási díjon, a VET 147. §-a alapján fizetendő 
pénzeszközök díján és az energia adón kívül) legfeljebb az alábbi összegeket biztosítja: 1. 
rész: 10.554.500 Ft + ÁFA, 2 rész: 11.200.000 Ft + ÁFA. A beszerzés maximális 
mennyiségeit alapul véve tehát az energiadíj mértéke nem haladhatja meg az 1. rész 
esetében a 20,90 Ft/kWh + ÁFA, a 2. rész esetében a 16,00 Ft/kWh + ÁFA mértéket”. 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatot egyben kérem megszavazni. 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva 
 

98/2010. (III. 02.) KT határozat 
a villamos energia közbeszerzés tárgyában  

(74. sz. anyag) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
2.sz. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata 2010. évi költsé gvetésének II. 
módosítása tárgyában (75. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A 75.sz. előterjesztés a 2010. évi költségvetés utolsó módosítása, ez a beszámoló 
elkészítése előtti utolsó módosítás, amikor még lehetőségük van az intézményeknek, ill. az 
Önkormányzatnak arra, hogy a bevételeiket, ill. a többletbevételeiket és az állami normatíva 
többletből visszamondásból származó adatmódosításokat elvégezni. A Könyvvizsgáló úr 
csatolta a véleményét az anyaghoz, és elfogadásra javasolja a rendelet-tervezetet. Amire 



 4 

szavaznunk kell, az két részből áll. Egyrészt a határozati javaslat, amelynek a lényege az, 
hogy a 2010. évi költségvetésnek a bevételi és kiadási főösszegét 176.022 E Ft-tal megemeli 
mindkét oldalt, a másik, amire szavaznunk kell, az pedig a rendeleti javaslat, amelyen belül 
rendeletileg fogadjuk el a költségvetés módosítását. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Egy pontosítást szeretnék a rendeleti javaslatnál. A „megalkotja” szó helyett az 
önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2010. sz. rendeletének módosítása, mert nem újat 
hozunk, csak rendeletet módosítunk. 
Tehát Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2011. (…) sz. rendelete az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (VII. 07.) számú rendeletének 
módosításáról. Így a jó. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az előterjesztésre az van írva, hogy előzetesen tárgyalja az anyagot minden bizottság. A mai 
napon kaptam kézhez az előterjesztést, a mai napon szembesültem ezzel, ami azt jelenti, 
hogy az EEB ilyen oknál fogva nem tudta az előterjesztést tárgyalni. Ezzel együtt úgy látom 
a tartalmi részből kifolyólag, hogy az EEB-nek – mivel kizárólag pénzügyi szempontok 
szerint kellett a kérdést vizsgálni – érdemi észrevétele nem is lehetett volna, ezért 
szükségtelen a mi bizottságunknak tárgyalni. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Minden rendelet tárgyalását, módosítását, vagy új rendelet alkotását valamennyi 
bizottságnak tárgyalnia kell, ezt az SzMSz-ünk rögzíti. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Tudomásom van erről a kötelezettségünkről. Szeretném, ha jegyzőkönyvbe lenne foglalva, 
hogy nem volt idő összehívni a bizottságot. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ezt akartam én is megkérdezni, hogy tárgyalható-e KT-ülésen az az anyag, ha az összes 
bizottság nem tárgyalta, hozhatunk-e döntést? 
Biztosan sürgős, hogy ezt most tárgyaljuk, de ha tegnap készült el ez az anyag – miközben 
tudtuk, hogy ezt ma kell tárgyalni – akkor itt kételyek vetődnek fel bennem. Mi a magyarázata 
annak, hogy a Könyvvizsgáló úr nincs jelen, amikor ilyen fontos kérdést tárgyalunk? Jelen 
kell lennie minden egyes alkalommal, amikor ilyen ügyet tárgyalunk? Ő is kap fizetést a 
munkájáért, tudom, hogy mindig itt szokott lenni, de én most hiányolom. Szeretném kérni, 
hogy amikor olyan ügyet tárgyalunk, amihez a könyvvizsgálónak jelen kell lennie, legyen 
jelen. 
 
Kausay Kristóf pénzügyi osztályvezető PH: 
Könyvvizsgáló úr is tegnap délután tudta meg ennek az anyagnak az elkészültét és az esti 
órákban állította össze a véleményét, és elektronikusan továbbította. Tudomásom szerint 
vidéken tartózkodik egy másik megyében látja el a kötelezettségeit. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután egyéb kiegészítés nincs, akkor a Könyvvizsgáló úr által javasolt módosítást 
szavaznánk meg, tehát a rendeletben a finanszírozási célú pénzügyi bevétel szövegrész 
helyett az előzőek pénzmaradványainak igénybevétele kerül, valamint a rendelet 2. sz. 
mellékletében is ezt át kell javítani. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatot olvasom fel, majd kérem a szavazást. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
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99/2010. (III. 02.) KT határozat 
2010. évi költségvetésének II. módosítása tárgyában  

(75. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 16/2010. (XII. 02.) számú rendeletével 
módosított az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (VII. 07.) számú 
rendeletét úgy kívánja módosítani, hogy a 2010. évi költségvetését érintő KT határozatok és 
egyéb rendező tételek beépítésével a 2010. évi költségvetése bevételi és kiadási főösszegét 
egyezően 176.022 eFt értékben megemeli. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a rendeleti javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

Fót Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
10/2011. (III.03.) számú rendelete 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 10/2011. (III.03.) sz. rendelete az 
Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (VII. 07.) számú rendeletének 
módosításáról. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Zárt üléssel folytatjuk az ülést. 18. 51 perc 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet 
polgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 
 
 
 
Fót, 2011. március 08. 
Hajnali Jánosné jkvez. 
 
 


