
7/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 09-én 18.21 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 megjelenteket. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a testületi ülés 
határozatképes. Bartos Sándor alpolgármester úr jelezte, hogy nem tud részt venni a mai 
ülésünkön, Gráf Mihály képviselő úr pedig pár perc múlva itt lesz. 
A napirendi pontokra várom a javaslatokat. 
 
Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész: 
Az időközben felmerült szakmai problémákra tekintettel – ahogy délután a bizottság is tette – 
kérem, hogy a 79.sz. anyag tárgyalását vegyük le napirendről. Visszavonom az 
előterjesztésemet. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Helyszíni kiosztással kapott most mindenki egy anyagot, Dobi Dalma doktornő kérését, aki 
családi okok miatt jelenleg nem tudja a praxisát ellátni. Azzal a kéréssel fordult ma hozzám, 
hogy kellene számára egy nyilatkozat, amit az OEP felé kell beadnia. Ehhez kérem a testület 
jóváhagyását, hogy a nyilatkozatot kiadhassam részére. Szeretném javasolni, hogy az 
„Egyebek” napirendi pont keretében tárgyaljuk a Dobi doktornő kérését. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Azt hiszem, hogy Polgármester asszony ezt a levelet testületi megerősítés nélkül is 
aláírhatja. 
Úgy tudom, hogy rendkívüli ülés keretében nincs „Egyebek” napirendi pont, és 10 perccel az 
ülés megkezdése előtt letett anyaggal én nem szeretnék foglalkozni, de ez csak a személyes 
véleményem. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elém is két perccel az aláírás előtt tették oda. 
Először a Főépítész úr javaslatáról – a 79. sz. előterjesztés levételéről - kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szeretném bejelenteni, hogy megérkezett Gráf Mihály képviselő úr.  
 
Az „Egyebek” napirendi pontban Dobi doktornő kérelmének megtárgyalását teszem fel 
szavazásra. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A napirendi pontokat egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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1.sz. napirend: Előterjesztés a 71. sz. vasútvonal el ővárosi fejlesztése részeként 
Kossuth L. u. – Keleti Márton utcai vasúti átjáróba n tervezett közúti aluljáró építése 
tárgyában (78. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az anyaghoz van csatolva egy tervezői nyilatkozat, aminek az a lényege, hogy a kért 
geodéziai vizsgálatokat – úgy tűnik – nem fogják elvégezni és így számomra az derült ki a 
levélből, hogy bizonytalan a kimenetele. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ritkán adódik egy KT életében, hogy olyan döntést hozzon, amelyik egy város életét akár 
50-100 évre is meghatározza. Ez a mostani döntés is ilyen, ami miatt vagy áldani fogják a 
jelenlegi KT nevét az elkövetkezendő években, vagy átkozni. 
Ma is a város közlekedésének egyik legvitatottabb kérdése az, hogy ebben a 
kereszteződésben nagyon hosszú ideig tart a piros fény a vonat áthaladásának időszakában, 
és hihetetlen mértékben felduzzadnak a kocsisorok. Amikor szabadra vált a jelző, akkor 
pedig mind a Kossuth u. irányában, mind a másik irányban ezek a hosszú kocsisorok sok 
várakozásra késztetik az autósokat, ami komoly problémát jelent. 
A korábbi kéréseimnek megfelelően az előterjesztéseket nem kaptam meg e-mailben. 
Továbbra is szeretném kérni, hogy kaphassam meg az előterjesztéseket e-mail formájában. 
Az emlékeztetőt megkaptam e-mailben és olvastam, hogy a tervezők képviseletében valaki 
elmondta, hogy abban az esetben, ha itt szintbeni kereszteződés marad, a várható 
megnövekedett vasúti forgalom miatt, a tilos jelzés a jelenlegihez képest várhatóan a 
kétszeresére növekedik. Azok az autósok, akik ott fognak várakozni, azok feltehetően nem 
áldani fogják a nevünket. Ugyanakkor egészen biztos, ha most nem sikerül ezt a szintbeni 
kereszteződést megszüntetni, és kétszintű kereszteződést létrehozni, akkor 100 éven belül 
még egyszer nem lesz a városnak lehetősége arra, hogy ezt a problémát megoldja a mások 
pénzéből. Ezt az előterjesztést, ami előttünk van, nagyon alaposan meg kellene fontolni, 
mert lehet, hogy több problémát fog jelenteni pillanatnyilag az ingatlanok kiváltása, és lehet, 
hogy az a megfogalmazás, ami ebben a tervezői nyilatkozatban szerepel, hogy azok a 
műszaki megoldások, amelyek jelenleg ismertek és alkalmazhatók az esetleges talajvíz 
megnövekedés, vagy a talajvíz probléma az kezelhető, ezek a megfogalmazások elég 
homályosnak tűnnek. Ennek ellenére azt mondom, hogy nekünk a szintbeni kereszteződés 
megszüntetése mellett kell állást foglalnunk, és azt kell kikényszerítenünk, hogy olyan 
műszaki megoldás szülessen, amelyik mind az ott lakóknak, mind a közlekedőknek és 
mindenki másnak – ami a talajvíz problémából adódik – megnyugtatóan megoldja. Szerintem 
találhatók olyan megoldások tudásunk jelenlegi állása szerint is, és figyelembe véve a 
technika fejlődését, hogy ezek a talajvíz problémák kezelhetők. Ugyanakkor, ha most ez a 
szintbeni kereszteződés bármilyen műszaki megoldása, de szintbeni kereszteződésként  
megmarad, akkor ez a város e területre eső közlekedésének a halálát jelenti. Én nem 
szeretnék abba a helyzetbe kerülni, hogy a nevemet átkozzák az unokáim. Félek tőle, hogy 
ez fog bekövetkezni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Képviselő úr tud arról, hogy beérkezett százharmincegynéhány aláírással egy kérelem, 
amelyet a kétszintű kereszteződés ellen gyűjtöttek a környéken lakók? 
 
Fábry Béla képviselő: 
Nincs tudomásom róla. Örültem volna, hogy ha ez is benne van az előterjesztésben. Erről 
nem volt tudomásom, bár én is azon a környéken lakom, de hozzám nem jöttek, nem 
kerestek meg, de az előterjesztésben akár ez is szerepelhetett volna. Abban az esetben, ha 
130 ember a szintbeni megoldást akarja, akkor sem vagyok biztos abban, hogy ez a jó 
megoldás. 130 ember aláírása sem tud meggyőzni arról, hogy a megnövekedett vasúti 
forgalom következtében, megnövekedett tilos jelzés a város közlekedése szempontjából egy 
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fontos és jó támogatásra érdemes olyan műszaki megoldás, amelyik 100 év időtávlatában is 
jó műszaki megoldásnak fog bizonyulni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az aláírásokkal kapcsolatban szeretném elmondani, hogy valóban, amikor tárgyaltuk, utána 
érkezett be, és már akkor volt a kezemben, amikor mentünk a tárgyalásra. 
Szeretném jelezni, hogy abban a jegyzőkönyvben benne vannak az aláírások, amelyet 
Képviselő úr e-mailben megkapott. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Lehetséges, akkor elkerülte a figyelmemet, akkor ezért elnézést kérek. Ezzel együtt a külön 
véleményemet fenntartom és szeretném, ha ez ilyen egyértelműen szerepelne a 
jegyzőkönyvben. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

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

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

Fót Város Képviselő-testülete  
 

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

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

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 
 
2. sz. napirend: Előterjesztés pályázati kiírás jegyz ői munkakör betöltése tárgyában (80. 
sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az előterjesztéshez csatoltuk azt a Pest megyei Kormányhivataltól érkezett tájékoztatást, 
amelyben arról tájékoztatnak, hogy 30 napon belül köteles a KT kiírni a jegyzői pályázatot. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB tárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolta. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az Előkészítő Bizottság tagjaira kérek javaslatokat. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Polgár Erzsébet aljegyző, Szabó Mihály képviselő, Csóti Anita humánreferens. 
A jelenlévőktől megkérdezem, hogy elvállalják-e a feladatot? 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Igen, vállalom. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Vállalom, és Csóti Anita humánreferenst pedig holnap tájékoztatom a feladatról. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

102/2011. (III. 9.) KT határozat 
pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltése tárgyában 

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

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

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

• A pályázati kiírást az alábbi szöveggel fogadja el: 
 

Fót Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
Jegyzői 

munkakör betöltésére.  
 

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

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

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

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

A pályázat elbírálásánál el őnyt jelent:       
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� öt év közigazgatási vezetői gyakorlat, 

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

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

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

 elbírálásban  résztvevők, valamint munkavállalói érdekképviseleti szerv 
képviselői megismerhessék. 

 
A munkakör betölthet őségének id őpontja: A munkakör legkorábban 2011. április 4-én 
tölthető be.  
 
A pályázat beérkezésének határideje:  2011. március 28.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóti Anita humán referens nyújt, a 
06-70/ 459-0963 –as telefonszámon. 
 
A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, vagy személyesen (Polgármesteri Hivatal 
Titkárságán) zárt borítékban a pályázatnak a Fót Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon 
feltüntetni: jegyzői pályázat 
 
A pályázatok bontása: 2011. március 29. 
 
A pályázat elbírálásának határideje:  2011. március 31.-i Képviselő-testületi ülés. 
 
A pályázati kiírás további közzétételének helye, id eje:  

� NKI (Nemzeti Közigazgatási Intézet) 
� Fót Város honlapja 
 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges informác ió:   
Az álláshelyen a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv. (Ktv.) szerinti 
határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor, 6 hónap próbaidő közbeiktatásával.  
 
Határid ő: azonnal 
Felelős:  polgármester  
 
3. sz. napirend: Sürgősségi indítvány pályázatíró cég kiválasztása tárgyá ban 
lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetés e kapcsán (81. sz. anyag) 
 
Földi Pál képviselő: 
KT-i határozattal döntöttük el azt, hogy egy bíráló bizottságot hozzunk létre, amelynek 
elnökének engem kértek fel a pályázatíró cég kiválasztása tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárás kapcsán. 
Egyetlen pályázat érkezett be határidőre, valamint a határidő után egy másik pályázat is 
érkezett, amit már nem tudtunk elfogadni. 
A pályázat kiírásában szerepelt, hogy sikerdíjas legyen, és a sikerdíj mértékében volt 
jelentős „küzdelem” a résztvevővel. A határozati javaslatban részletezve van a sikerdíj 
mértéke. A sikerdíj a 25 M Ft + ÁFA felső határt nem haladhatja meg. 
Vita tárgyát képezte a meghiúsulási kötbér. Amit mi mondtunk, az a pályázatnak a 10 %-a 
volt, amire azt válaszolták, hogy azt nem tudják elfogadni, a sikerdíj 10 %-át tudják elfogadni. 
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Először próbálkoztak fix összeg elfogadtatásával velünk, ami 300 E Ft volt, ezt mi nem 
tudtuk elfogadni, mert méltánytalanul alacsonynak találtuk, amennyiben az ő hibájukból 
elbukunk egy pályázatot. Ők azzal érveltek, hogy pénzt sem kapnak érte és + kötbér 
fizetésére is köteleznénk őket. Végül is egy olyan alkuba bocsátkoztunk, hogy a kötbér 
mértéke a számított sikerdíj 10 %-a, amibe végül is belementek a tárgyalópartnereink és 
elfogadták az ajánlatunkat. 
Kérem a Képviselő-testületet, hogy a határozatot fogadja el, és ezzel együtt a bizottság 
munkáját is. 
Annyival szeretném kiegészíteni a határozati javaslatot, hogy a bizottság javasolna egy 5. 
pontot – és így a jelenlegi 5. pont kerülne 6. pontnak – miszerint a szerződés-tervezetet a KT 
véleményezze. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Döntsük el végre, hogy előterjesztést tárgyalunk, vagy sürgősségi indítványt? Ami előttünk 
van, az nem sürgősségi indítvány, mert a KT-ülés napirendjén szerepel. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Örömmel hallgattam Földi Pál bizottsági elnök úr javaslatát az 5. pont bekerüléséről, mert a 
3. pont nem teljesen egyértelmű. A szóbeli kiegészítés alapján egyértelművé vált, de ez 
akkor válik mindenki számára egyértelművé, hogy ha a szerződésbe is belekerül, és azt a 
KT látja. Én is azt gondolom, hogy a vita nem arról fog szólni, hogy a sikerdíjnak mekkora a 
mértéke, hanem arról, ha valami nem jön össze, akkor fizet-e a cég, vagy sem. A 3. pont 
értelmezésem szerint nem elég világos, de ha előttünk lesz a szerződés, látni fogjuk, hogy 
mi kerül bele. 
A sürgősségi indítvány kérdésével kapcsolatban azt a kérést szeretném megfogalmazni, 
hogy én is, és a KT minden tagja egy érvényes SZMSZ-ot kapjunk, mert e kérdésben én 
most nem tudok állást foglalni, mert nincs a birtokomban ez a jogérvényes dokumentum, ami 
a munkánk elemi feltétele. 
 
Földi Pál képviselő: 
Azért terjesztettem elő sürgősségi indítványként, hogy a rendkívüli ülésre be tudjuk hozni ezt 
az előterjesztést. 
Ha a KT úgy dönt, hogy nem fogadja el a bizottság határozati javaslatát, akkor minél előbb 
egy új közbeszerzést kell kiírni, amennyiben elfogadja, akkor pedig minél előbb elkezdhetjük 
a munkát. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB ülésén elhangzott egy módosító javaslat, amit a bizottság megszavazott. A 
határozati javaslatban több pontban is + ÁFA van feltüntetve. Kérnénk, hogy vegyük ki onnan 
az ÁFÁ-t, mert a százaléknak nincs ÁFÁ-ja. Ez az összeg a pályázati érték százalékáról 
szól, mivel százalékot határozunk meg, nem forintot. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A jegyzőkönyvben feltették a kérdést, miszerint a „megajánlott sikerdíj értendő? Igen, de 
egyes eljárásoknál lehetőség van az ÁFA visszaigénylésére, a szükséges lépéseket majd a 
szerződés teljesítése során magyarázzuk el.” 
 
Fábry Béla képviselő: 
Tekintettel arra, hogy egy intenzív tárgyalás alapján egy előkészítő megbeszélés eredménye 
az előttünk lévő anyag, amennyiben a KT ehhez hozzányúl, ez arra jogosítja fel a tárgyaló 
felet, a Forrás Unió Kft-t, hogy ne fogadja el a KT döntését. Ha volt egy megegyezés két 
partner között, és attól az egyik partner eltér, akkor joggal mondhatja a másik partner, hogy ő 
sem fogadja el. Földi úr elmondása alapján volt egy intenzív egyeztető tárgyalás, és úgy 
tűnik, hogy a felkért Bíráló Bizottság és a tárgyalófelek megállapodtak. Nem javasolnám, 
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hogy az egyeztető tárgyaláson elhangzottaktól eltérjünk. Nyilván minden egyes pályázat 
esetén akkor, amikor egy pályázat elkészült, akkor a sikerdíj mértékéről is meg kell állapodni. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A határozati javaslat szövegében nem tiszta, hogy ezek a keretösszegek bruttó, vagy nettó 
összegek. Elképzelhető, hogy a pályázati kiírásban ez tisztázva van, minden bizonnyal a 
szakértőnk tisztázta. Amennyiben ez kétséges valaki számára, javaslom felhívni a szakértőt. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Magában a határozati javaslatban az szerepel, hogy a „megpályázott támogatás 
százalékában kifejezve”. Megpályázunk 100 M Ft-ot, ami bruttó összeg, utána azt mondjuk, 
hogy a 100 M Ft után kifizetendő sikerdíj mértéke 7 % + ÁFA. A 7 %-ra ha rátesszük az ÁFÁ-
t, akkor a bruttó megpályázott összeg után nem 7 %-ot fizetünk sikerdíjként, hanem 8,75 %-
ot. Mivel nem vagyunk nagykereskedők, itt minden összeg bruttóban szerepel, ami 
természetesen tartalmazza az ÁFÁ-t. Ha mi 100 M Ft-ra pályázunk, és azt mondja a 
pályázatíró cég, hogy ő sikerdíjként 7 %-ot kér, akkor nincs + ÁFA. Ez egy mérték. A 
támogatott összegnek a mértékegysége a százalék. Ha forintosítva lenne az összeg, az 
egyértelmű lenne, de itt százalék van meghatározva, ami minden egyes összegnél változik. 
 
Földi Pál képviselő: 
A tárgyalási jegyzőkönyvből kiderül, hogy a megajánlott sikerdíj ÁFA nélkül értendő? Ezt 
kérdezte az ajánlattevő. „Igen, de egyes eljárásoknál lehetőség van az ÁFA 
visszaigénylésére, a szükséges lépéseket a szerződés teljesítésénél magyarázzuk el”.  
Hosszú sorokon keresztül lehetett volna leírni, hogy a 20 M Ft-tól hogyan jutunk el a 100 M 
Ft-ig. A tárgyalási jegyzőkönyv végén van egy számítási képlet, hogy hogyan lehet 
kiszámolni. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Van két javaslat, amit Polgármester asszony tegyen fel szavazásra. A bizottságnak is van 
egy módosító indítványa, amelyik megkapja a többséget, az kerül elfogadásra. Nincs értelme 
a további vitának. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Szeretném, ha szavazás után az Ügyvédnő is elmondaná a véleményét. A tárgyalási 
jegyzőkönyv alapján az ajánlattevő nem kérte a + ÁFÁ-t. Az ajánlatkérő javaslata alapján lett 
ráírva a + ÁFA. Az ajánlattevőnél nem látok + ÁFÁ-t, csak százalékot.  
 
Fábry Béla képviselő, ügyrendben 
Az előbb elmondottakat szeretném ügyrendi indítványként megismételni. Nincs értelme 
értelmezni a szöveget és magyarázkodni. Az a javaslat úgysem fog változni, hogy százalék + 
ÁFA legyen, és Szabó képviselő úr bizottsági elnökként a bizottsági állásfoglalásához is 
ragaszkodik. Szavazzunk róla, és majd kiderül, hogy melyik kap többséget. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szabó Mihály képviselő úr módosító indítványát teszem fel szavazásra, amely azt mondta ki, 
hogy a határozati javaslatban szereplő összegek ne tartalmazzanak + ÁFÁ-t. Kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem, 3 tartózkodással – nem nyert elfogadást 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő módosító javaslat úgy szól, hogy az. 5. pont lesz a 6. pont, és az új 5. pont 
pedig az lesz, hogy a szerződés-tervezetet a KT hagyja jóvá, véleményezze. Kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatot egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

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

kapcsán 
 (81. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

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

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

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

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

választott eljárásrend miatt – nem érheti el a 25 millió forint + ÁFA összeget; 
3. elfogadja, hogy a szerződés meghiúsulása esetén alkalmazandó kötbér mértéke a 

számított sikerdíj 10 %-a; 
4. a Virág Invest Kft (2151 Fót, Árvácska u. 102.) ajánlatát érvénytelenné nyilvánítja a 

Kbt. 88. (1) bekezdés a) pontja alapján; 
5. felkéri a Polgármestert, hogy a szerződés-tervezetet jóváhagyás céljából terjessze a 

Képviselő-testület elé; 
6. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ajánlattevővel a 

szerződést kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4. sz. napirend: Előterjesztés a Nemzetközi Városfejlesztési Konferenci a és 
projektvásáron történ ő részvétel tárgyában (82. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az előterjesztéshez csatoltuk a beérkezett levelet, amelyik egy Városfejlesztési Kiállítás és 
projektvásárral kapcsolatban érkezett az Önkormányzathoz, és a levél ennek a részleteit 
tartalmazza. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB tárgyalta az anyagot és nem javasolja elfogadásra, azért, mert nem látja 
előkészítettnek azt az oldalát az anyagnak, hogy milyen anyaggal, milyen szórólapokkal, 
egyáltalán milyen projektekkel kívánunk megjelenni a vásáron. Ezért azt javasolja, hogy az 
idén ne, de jövőre vegyünk részt rajta. Most csak megfigyelőként vegyünk részt, menjünk el 
azokra az előadásokra, bemutatókra akár szervezetten is, amelyeket meghirdetnek. 
Gyűjtsünk tapasztalatot, és készítsük elő az anyagot a következő alkalomra. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A PFB ülésén is elmondtam és most is elmondom, hogy a határozati javaslat 2. pontjával 
kapcsolatban a határidő rövidségére tekintettel – mivel csak tegnap kaptuk meg ezt az 
anyagot, és nem tudtam megnézni, hogy a Magyar Urbanisztikai Társaság mivel foglalkozik, 
milyen tagjai vannak, milyen szabályok szerint működik, ezért a 2. határozati pontról én 
érdemben nem tudok dönteni a mai napon és tartózkodni fogok a szavazásnál. 
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Fábry Béla képviselő: 
Támogatom a bizottság bölcs javaslatát. 
 
Tóth Imre előterjesztő, Polgármesteri Hivatal dolgozója 
A Magyar Urbanisztikai Társaságba érdemes lenne a városnak belépnie. Ez lényegében 
településfejlesztéssel és ilyen programok szervezésével foglalkozik. Ha mi ott meg tudunk 
jelenni, akkor ismeretségeket tudunk kötni, és az egész csak arról szólna, hogy egy levelet 
kellene írni a városnak és egy éves tagdíjat kellene fizetni, ami 2 forint/fő összegbe kerülne. 
Én úgy gondolom, hogy ez mindenféleképpen csak hasznunkra és előnyünkre válna. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ez nincs ellentétben azzal, amit Lévai Sándorné elmondott. Szavazzuk meg egy külön 
pontban, hogy legyünk tagok, de én úgy éreztem, hogy a PFB elnöke ugyanezt mondta csak 
azzal, hogy nem a mostani szavazásban, hanem egy külön eljárásban kívánnának erről a 
dologról dönteni. Figyelembe véve mindazt, amit Gráf Mihály képviselő is elmondott, járjunk 
utána, hogy ennek a társaságnak kik a tagjai, mik a programjai, stb. Készüljön egy önálló 
előterjesztés, én támogatnám, hogy legyünk tagja ennek a társaságnak, de az 1. pontot én is 
maximálisan elfogadom. 
 
Grigalek László képviselő: 
Van egy kis értelmezési hiba, mert az első oldalon Magyar Urbanisztikai Tudásközpont 
szerepel. Az aláírásban is Magyar Urbanisztikai Tudásközpont szerepel. Itt csak a határozati 
javaslatban szerepel valamiért Magyar Urbanisztikai Társaság. Ez nem ugyanaz a kettő. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, a határozati javaslat 1. pontját teszem fel szavazásra. Kérem 
a szavazást: 
Szavazás eredménye: 1 igen, 6 nem, 3 tartózkodással – nem nyert elfogadást. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat 2. pontja: Fót Város Önkormányzata tagja kíván lenni a Magyar 
Urbanisztikai Társaságnak.  Felkéri a Polgármestert, hogy kezdeményezze a felvételünk és 
a 2011. évi költségvetés I. számú módosításába építtesse be az éves tagsági díjat. 
Szavazás eredménye: 4 igen, 0 nem, 6 tartózkodással – nem nyert elfogadást. 
 

104/2011. (III. 9.) KT határozat 
Előterjesztés a Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és projektvásáron történő részvétel 

tárgyában  
(82. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván részt venni az első 
Ub:Icon Nemzetközi Városfejlesztési Konferencia és Projektvásáron. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
6.sz. napirend: Egyebek 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felvettük az „Egyebek” napirendi pontba Dobi Dalma doktornőnek a kérelmét, mely szerint a 
KT tudomásul veszi, hogy a praxisát el kívánja adni, és kéri a polgármestert, hogy a 
nyilatkozatot írja alá. 
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Fábry Béla képviselő: 
Egyetértek ezzel a dologgal és ennek ebben a formában így van itt előttünk a helye. 
Szeretném megkérdezni, hogy jól hallottam-e, hogy Szabó Mihály képviselő-társam, amikor 
a napirendi pontra vétel vitájánál azt mondta, hogy 10 perccel a testületi ülés előtt leadott 
anyagot nem kíván tárgyalni? 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Igen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, a határozati javaslatot teszem fel szavazásra arról, hogy a 
KT hozzájárul ahhoz, hogy Dobi Dalma a praxist eladja. Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással - elfogadva 

 
105/2011. (III. 9.) KT határozat 

Dr. Dobi Dalma kérelme tárgyában 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• előzetes szándéknyilatkozatot bocsát ki, mely szerint tudomásul veszi a bejelentést, 
hogy a feladatátadási-megállapodás módosításra kerül, mivel a praxist dr. Dobi 
Dalma fogszakorvos eladja; 

• jelen határozatot előzetes ügyintézés céljából hozta. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ezzel a mai ülésünket bezárom.  (19.08 perc) 
 

 
K.m.f. 

 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet 
polgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 
 
 
 
Fót, 2011. március 11. 
Hajnali Jánosné jkvez. 
 


