
8/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 23-án 14.29 perc 
kezdettel (a Vörösmarty Művelődési Ház Nagytermében) megtartott  nyílt  üléséről 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszöntöm a Képviselő-testület tagjait, a Hivatal részéről megjelent tisztviselőket, valamint 
az intézményvezetőket. 
A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 10 jelenlévővel a testület határozatképes, Fábry 
képviselő úr jelezte, hogy később fog megérkezni. 
 
Először a napirendi pontokról szavazunk. Kérem a KT tagjait, hogy tegyék meg javaslataikat. 
Szeretném javasolni - a Könyvvizsgáló úr kérte – hogy a 2. napirendi pont után vegyük fel a 
15. napirendi pontot, tehát a 107. sz. anyag után a 86.sz. anyag következzen. 
Kérem erről a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A napirendi pontokhoz szeretnék javaslatot tenni. A 2. napirendi pont, a 107. sz. anyag 
levételét javaslom. Tegnap a PFB ülésén a könyvvizsgáló úrral és a jelenlévő jogászokkal 
egyeztettünk, megállapodtunk bizonyos elemekben, majd ezeket beépítik a szerződésbe, és 
29-én fogjuk újra tárgyalni. 
A másik javaslatunk a 17. sz. napirend, a 100. sz. anyag levételét javaslom, mert a Bizottság 
tárgyalta ugyan, de új információk kerültek elő, ezért átértékelődik a bizottság javaslata. 
Az 1.sz. napirendi pont után javasolnánk a 88/A sz. anyag felvételét, azon kívül a 12. sz. 
napirendi pontban a 105. sz. anyag levételét is javaslom. A tegnapi és a mai napon kapott 
anyagok közül felvételre javasolom a 109., 110., 111., és a 112. sz. anyagokat. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felkérem a 88/A sz. anyagban érintett Novák Zsoltot, hogy nyilatkozzon arról, hogy nyílt 
tárgyaláson tárgyalhatjuk-e az előterjesztést? 
 
Novák Zsolt Fóti rendőrőrs: 
Igen, hozzájárulok. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kérem, hogy szavazzunk erről, és Lévainé képviselő asszony által javasoltakról: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kérem, hogy a napirendi pontokról egyben szavazzunk: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szeretném bejelenteni, hogy megérkezett Fábry képviselő úr is, így 11 főre emelkedett a 
létszám. 
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a) Napirend el őtti felszólalások 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Felszólalásomban 3 témára térnék ki. Adminisztratív jellegű indítványom lenne. A 
polgármester által aláírt levelek során nem egységes a gyakorlat a tekintetben, hogy fel van-
e tüntetve az ügyintéző neve, vagy nincs. Azt szeretném, ha minden esetben fel lenne 
tüntetve az ügyintéző neve, hogy ne minden, a Polgármester asszony által aláírt levéllel 
zaklassuk feleslegesen a Titkárságot, vagy a Polgármester asszonyt. 
 
A második napirend előtti kérésem, hogy felmerült a tegnapi EEB ülésen egy tegnap 
tudomásunkra jutott információ, miszerint korábban egy Fót névhasználat iránti kérelem 
kapcsán nem tudott dönteni a testület, ez a Népzenei-, Népdal és Nótaegyesület Fót 
névhasználatával kapcsolatos döntésünk volt. Itt sem az e mellett történő kiállás, sem a 
megtagadása nem nyert többséget. Ennek ellenére az illetékes hatóság – biztos információm 
szerint – megadta a Fót névhasználatot ennek az Egyesületnek. Szeretném, ha Aljegyző 
asszony eljárna ebben a tárgykörben, hogy mi ehhez nem járultunk hozzá. Szeretnénk, ha 
ezzel kapcsolatban a jogunk meg lenne ahhoz, hogy döntsünk. 
 
Tegnap az EEB ülésén merült fel, hogy volt egy határozatunk arra vonatkozóan, hogy 
beszélünk a Közútkezelővel és a Dózsa Gy. út két oldalát megkíséreljük önkormányzati 
tulajdonba venni, ill. ezzel kapcsolatban felvesszük a kapcsolatot a Közútkezelővel. 
Szeretném, ha a következő testületi ülésre kapnánk egy tájékoztatást arról, hogy hogyan áll 
ez a folyamat. 
 
Földi Pál képviselő: 
Egy elmúlt KT-i ülésen volt egy kérésem, a Hajcsár úton lévő közlekedési táblák pótlásával 
kapcsolatban, milyen intézkedések történtek. Eltelt azóta már egy hónap, és a mai napig 
nem kerültek pótlásra. 
 
Ígéretet tettünk annak idején, amikor a Liget utca aszfaltozva lett – és többen fordultak 
hozzám – hogy kérnék a 30 km/h-s tábla kihelyezését a Liget utcába. 
 
A mezőőröknek valamikor igényeltünk egy cégtől üzemanyagkártyát. Kérném a Hivatalt, 
vizsgálja meg annak a lehetőségét, és javasolnám, hogy ha egy céggel kötnénk szerződést 
üzemanyag vásárlásra, akkor nagyobb rabattot kapnánk, ami az összes gépjármű esetében 
nem kevés.  

 
Szabó Mihály képviselő: 
A márciusi fogadóórán megfogalmazódott lakossági kérések és igények jó részét a 
Közszolgáltató Kft ügyvezetőjének, ill. Aljegyző asszonynak címezném. 
Több szülő, ill. helyi lakos kérte, hogy a Fruzsina utcai óvoda előtt szintén legyenek 
kihelyezve a bejárat előtti szakaszokra a 30 km/h-s sebességkorlátozó táblák, mert az 
óvodánál 30 km/h helyett 50 km/h sebességgel lehet menni. A belterületi utaknál a táblák 
kihelyezése a Hivatal jogköre. Kérném, hogy mindkét oldalra kerüljön kihelyezésre, és ne 
csak az én választókörzetemben, hanem megnézve a többi intézmény bejáratait is, ahol 
szülők és gyermekek mozognak, ott legyen 30 km/h-s sebességkorlátozó tábla. 
 
A következő kérés – szintén többen kérték – hogy a Fruzsina utcai óvodának a főbejáratához 
legyen kihelyezve szemétgyűjtő edény, ugyanis sokan észrevételezték, hogy ott sok szülő ott 
önti ki az autójában keletkezett szemetet. Az óvoda munkatársai szokták ezt feltakarítani, ill. 
néha a szemben lévő lakó. Célszerű volna egy figyelmeztető táblát is elhelyezni, hogy „a 
szemetet a kukába dobni szíveskedjen”. 
 
A következő az óvoda főbejáratánál és a Somogyi B. utca kereszteződésénél van egy 
csatornafedél, ami meg van süllyedve. Ez nagyon veszélyes, miután ott még rendes járda 
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sincsen,  a szülők a gyermekkocsikat ott tolják keresztül, ill, kerékpároknak és a robogóknak 
is nagyon rossz,  ha hirtelen egy 10 cm-es bukkanó kerül eléjük. 
 
Még egy kérést fogalmaztak meg a lakosok. A Gesztenyésben régebben volt egy játszótér, 
ami ma már ismert okok miatt nem működik, azonban nagyon sok gyermek oda jár játszani.  
Miután sok gépkocsi közlekedik arra, és ha a gyerekek kirúgják a labdát, kirohannak utána, 
máris bekövetkezhet egy baleset. Azt a részt, ha egy drótkerítéssel el lehetne keríteni, mint 
ahogy pl. a Béke utcai óvodánál a Millennium parki játszótéren, az nagyon jó lenne. 
 
Aljegyző asszony felé címezném a következőket. A Hivatalban azt beszélik, hogy a JÜSZB, 
élén velem, le szeretné csökkenteni a köztisztviselők fizetését. Ez a szóbeszéd abból indult, 
hogy a decemberi JÜSZB ülésen kértünk egy kimutatást a köztisztviselők minősítéséről, 
besorolásáról, arról, hogy mekkora az eltérített bér, ill. mekkora lenne a köztisztviselői 
bértábla szerinti besorolási munkabér. Szeretném elmondani, hogy szó sincs arról, hogy 
szeretnénk a fizetésüket lecsökkenteni, ugyanis nem is tehetjük meg, mert semmiféle 
jogkörünk nincs hozzá. Azonban nemrégen volt Fót város jegyzőjének a fegyelmi tárgyalása, 
ahol a köztisztviselői minősítés teljesítményértékeléssel kapcsolatban is volt egy fegyelmi 
pont. Onnantól fogva nyilvánvalóvá vált, hogy a fóti Önkormányzatnál egy jogszerűtlen és 
törvénysértő gyakorlat működik. Ez nem a köztisztviselők hibája, hanem a mindenkori 
munkáltató hibája. 2006. óta nincsenek teljesítményértékelések, és ha magát a 
köztisztviselők jogállásáról szóló jogszabályt szigorúan nézzük, akkor a 
teljesítményértékelést a munkáltatónak március 1-ig, ill. a teljesítményértékelés alapján 
felfelé, vagy lefelé eltérített munkabért március 1-ig minden egyes köztisztviselőnek írásba 
foglalva kell megkapnia, és onnantól fogva a márciusi hónapra is az eltérített munkabér 
fizethető. A jogszabály szerint ugyanis az eltérítés egy évre szól, legkésőbb a következő év 
február 28-ig. Ugyanez vonatkozik az un. személyi bérekre is, ez is csak a következő év 
február 28-ig érvényes. 
 
A múltkori bizottsági ülésen Aljegyző asszony elmondta nekünk jegyzőkönyvbe, hogy ez a 
teljesítményértékelés az idén sem történt meg. Szeretném felhívni Aljegyző asszony 
figyelmét, hogy a jogszabályoknak megfelelően járjon el, mert a következő bizottsági ülésen 
ezt le is fogjuk ellenőrizni, ugyanis nem szeretnék egy olyan dologba belecsúszni, hogy majd 
esetleg kapunk egy ÁSZ-ellenőrzést, vagy bármiféle ellenőrzést, ahol ezt észrevételezik. 
Interneten találtam példát arra, hogy miután jogsértő gyakorlat működött valahol, egész 
egyszerűen visszafizettették a tárgyévre jutó, jogszerűtlenül kifizetett bért a 
köztisztviselőkkel, ez szerintem senkinek sem lenne kellemes. 
 
Koncz János képviselő: 
Régóta húzódik az Alagi u. és a Rév utca ügye. Amikor az utat befejezték, az árkokat 
betöltötte a csapadékvíz. Most már kitavaszodott, szeretném, ha ez a munka elkészülne. 
 
Eltűntek sajnos a városból a csatornaszemek, ez sajnos életveszélyes állapotokat idézhet 
elő, minél előbb helyre kellene állítani. 
 
A Kurjancsból megkerestek engem és több képviselőt is azzal, hogy közel egy hete nem volt 
közvilágításuk, ami azóta már rendeződött, de jó lenne megbeszélni az illetékesekkel, hogy 
12-24 órán belül visszaállítanák a közvilágítást. 
 
Szeretném szorgalmazni a kátyúmentesítést, mert tűrhetetlen állapotok vannak a városban. 
Az őszi kátyúmentesítés elmaradt, és ami eddig csak kicsi kátyú volt, azok a tél folyamán 
felfagytak, alig lehet némelyik utcán közlekedni. 
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Földi Pál képviselő: 
A Fóti úton az Alagi majori körforgalomnál, ahogy jövünk ki a Fóti útra, van egy közmű, ami 
meg van süllyedve. Nehogy valaki beleszaladjon, és peres eljárást indítson ellenünk, mert 
akkor fizetnünk kell. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Földi képviselő úrnak szeretnék válaszolni. A Liget utcánál és máshol is a 30 km/h-s 
táblákkal kapcsolatban felvesszük a kapcsolatot az illetékesekkel, és egy közös bejárással 
fogjuk értelemszerűen, szakemberekkel körüljárva megnézni, hogy van-e szükség 
sebességkorlátozó táblák kihelyezésére. 
 
A Fáy Általános Iskolában is felmerült zebra létesítésére igény, ami szerintem jogos, de majd  
szintén szakember válaszol arra a kérésre, hogy kell-e ott zebrát elhelyezni, vagy sem.  Ez is 
önkormányzati feladat, mivel ez egy önkormányzati út. 
 
A Gesztenyés kerítésével kapcsolatosan elmondom, hogy egyszer már körbe volt kerítve az 
a rész, amit a lakosok kérésére le kellett bontani, ezért nem javaslom az újraépítését. Olyan 
munkát végezzünk, aminek értelme van.  
 
A Kurjanccsal kapcsolatban engem is felhívtak, utána néztem, és természetesen rögtön 
bejelentettem. Ez pénteken történt, este 20 és 21 óra között. Pozderka alpolgármester-
társamat csütörtökön keresték meg ezzel kapcsolatban. Kimentem a helyszínre, és az ott 
élők elmondták, hogy csütörtökön még volt világítás. Egyes lakók ne mondják, hogy nem volt 
3-4 napig világítás, a valóságról beszéljünk. Természetesen az a képviselő dolga, hogy 
azonnal intézkedjen, de ne várja senki, hogy két percen belül el legyen intézve az ügye. 
Pénteken reggel 6 órakor szintén kint jártam a helyszínen, akkor már volt világítás. 
Szerintem 48 óra sem telt el a panasz bejelentésétől. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Kft ügyvezetőjének szeretném elmondani: a Somlói utca Béke utcai végétől, ha a Somlói 
utcába bekanyarodunk, kb. 50-60 méterre az egyik ott lakónak egy nagy tehergépkocsija az 
úttest szélét kitörte, és az árkot is beszakította, bár azt már úgy tudom, hogy a kollégái 
kijavították. Viszont az úttest széle megsérült, és már alá van mosva, meg kellene oldani a 
javítását. 
 
Muszáj reagálnom a játszótér körbekerítésére. Az, hogy egy játszótéren játszik 20-30 
gyermek, pontosan jól tudom, hogy mindig van 2-3 lakó, akinek az sem tetszik, amikor a 
gyermekek egymásnak kiabálnak, amit én felháborítónak tartok, és főleg azt, hogy valaki 
egyáltalán ilyesmivel foglalkozik. Ott egy játszótér van, ahol rendszeresen 5-10 gyermek 
egyszerre játszik, oda kell egy kerítés. Ha valakinek nem tetszik az, hogy ott gyermekek 
játszanak, akkor az érvényben lévő rendelet alapján este 10 óra után panasszal élhet, hogy 
ne ricsajozzanak, de napközben óvoda után, igenis az a hely arra van. 
 

b) Kérdés, interpellációk 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután a napirendi ponthoz nincs hozzászólás, így most a c) pontra térünk át. 
 

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

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A beszámolót most formabontó módon kiosztottuk, és nem olvasnám fel. Ha van azzal 
kapcsolatos kérdés, akkor kérem, tegyék fel. 
Miután nincs kérdés, így a beszámolót teszem fel szavazásra: 
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Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

106/2011. (III. 23.) KT határozat 
Beszámoló elfogadása tárgyában 

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

d) Tájékoztató a lejárt határidej ű képvisel ő-testületi határozatok végrehajtásáról 
(103. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután nincs hozzászólás, ezért az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

107/2011. (III. 23.) KT határozat 
lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról 

(103. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról szóló jelentést 
elfogadja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
1. sz. napirend: Beszámoló a Közbiztonsági Koncepció, valamint a vár os közbiztonsági 
helyzete tárgyában (88. sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Közbiztonsági Koncepcióról szóló anyagot módosítás nélkül a JÜSZB elfogadta, és a KT 
felé is elfogadásra javasolta. 
A 2. határozati pontban legyen kijavítva a dátum 2010-re. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Az I. sz. határozati javaslat szövegéhez szeretnénk egy módosító javaslatot tenni: Az 
együttműködési megállapodásnak az anyaga legyen kiegészítve a mezőőri szolgálat 
feladataival, hisz a mezőőri szolgálat is ellátja és közreműködik ezeknek a feladatoknak az 
ellátásában, viszont a megállapodásban nem szerepelnek. Egy dátumot is szeretnénk 
javasolni, mert az I. sz. határozati javaslatban az Együttműködési Megállapodás időtartamát 
2012. III. 31-ig meghosszabbítja. 
 
Szabó Mihály képviselő:   
Van még egy határidő, a mezőőri tevékenységről szóló részt be kell illeszteni a 3 oldalú 
megállapodásba, és mind a két bizottság elfogadta, hogy ez a munka e hónap végéig legyen 
kész, és április 1-ig kerüljön aláírásra a Háromoldalú Megállapodás. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Először azt a módosító javaslatot teszem fel szavazásra, hogy az Együttműködési 
Megállapodás időtartama 2012. III. 31-ig kerüljön meghosszabbításra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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Polgár Erzsébet aljegyző:    
A mezőőrökkel kapcsolatos kiegészítést azért nem kell megszavazni, mert a feladattervben 
benne van,  most a feladattervet elfogadja a beszámolóval együtt a KT, és abban jelentkezik 
feladatként.    
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Elfogadom Aljegyző asszony álláspontját, viszont azt a hiányomat szeretném kifejezni, hogy 
az Együttműködési Megállapodásban mindazok a felek, akik együttműködnek, a Fóti 
Rendőrőrs, a Polgárőrség és az Önkormányzat feladatkörei beépítésre kerültek, azért 
szerettem volna javasolni, hogy a mezőőri szolgálat legyen megszavazva, de elfogadom, 
mert magában a feladattervben benne van, de magában az Együttműködési 
Megállapodásban nincs. Elfogadtam, csak magyarázatot szerettem volna arra adni, hogy 
miért gondoltam így. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Módosító indítványt szeretnék megfogalmazni. A határozati javaslat II. pontjához 
mindenképpen indokoltnak tartom, hogy egy olyan pontot fogalmazzunk meg, hogy „Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni mindazok munkáját, akik a város 
közbiztonsága érdekében tevékenykedtek, így a Fóti Rendőrőrsnek, a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságnak, a Polgárőrségnek és mindazon állampolgároknak, akik a biztonság 
érdekében tevékenykedtek és közreműködtek. Azért tartom ezt fontosnak megfogalmazni, 
mert 2007-ben Fót városa elnyerte a Pest megye Biztonságos Települése díjat, ehhez 
képest 2006, 2007, és 2008. esetében egy lassú, de folyamatos emelkedését látjuk a 
bűncselekményeknek. Ugyanakkor 2009. és 2010. évre vonatkozóan ez a tendencia 
megfordult, és csökkentek a bűncselekmények. Ez mindazoknak köszönhető, akik e 
területen tevékenykednek, akár hivatásszerűen, akár társadalmi munkában. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Csatlakozom az előttem szólóhoz, és én is nagyon örülök, hogy csökken az elkövetett 
bűnesetek száma. Ha ez párosul azzal, hogy a felderített bűncselekmények ebből még 
nagyobb arányt nyernek, akkor még jobban fogunk örülni. 
Szeretném kiemelni a közlekedési helyzet értékelésénél, hogy a 2102-es útnak a bemérése 
folyamatosan történik, hiszen ott száguldanak Csomádról a lejtőn az autók szabálytalanul a 
legtöbbször. Itt szeretném kérni, hogy történjen meg végre az a korrekció, hogy a Királydomb 
terjeszkedésével már nem ott van Fót határa, ahol a tábla van, a tábla áthelyezését minél 
előbb oldjuk meg. Kérem Bartos alpolgármester urat, ha körbejárják a területet, az I. András 
utat is nézzék meg, hogy ott nincs 30 km/h-s tábla.  
Szeretném kérni, hogy továbbra is fokozott figyelmet fordítsanak erre az útra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A II. határozati javaslatban a módosítás „a fóti Rendőrőrs őrsparancsnokának a város 
közbiztonsági helyzetéről szóló 2010. évi beszámolóját elfogadja” erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry képviselő úr módosító javaslatát teszem fel szavazásra, ami a II. határozati javaslatba 
kerülne egy 2. pontként: „megköszöni mindazok munkáját, akik a város közbiztonsága 
érdekében tevékenykedtek, így a fóti Rendőrőrsnek, a Dunakeszi Rendőrkapitányságnak, a 
Polgárőrségnek és mindazon állampolgároknak, akik a biztonság érdekében tevékenykedtek 
és közreműködtek”. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most egyben kérem a határozati javaslatról a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A II. határozati javaslatot Fábry képviselő úr kiegészítésével teszem fel szavazásra, ill. a 
2010. került be az 1. pontba, erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
                                                                                                                                                                                                                         

108/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Közbiztonsági Koncepció, valamint a város közbiztonsági helyzete tárgyában  

(88. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• a Közbiztonsági Koncepcióról szóló tájékoztatást tudomásul veszi és a 2011. 

évre vonatkozó feladattervet elfogadja; 
• az Együttműködési Megállapodás időtartamát 2012. március 31-ig 

meghosszabbítja; 
• felkéri a Polgármestert az Együttműködési Megállapodás aláírására.  

 
Határidő: értelemszerű 
Felelős: polgármester, aljegyző 
 
 

109/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Közbiztonsági Koncepció, valamint a város közbiztonsági helyzete tárgyában  

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

• a fóti Rendőrőrs őrsparancsnokának a város közbiztonsági helyzetéről szóló 
2010. évi beszámolóját elfogadja; 

• megköszöni mindazok munkáját, így a fóti Rendőrőrsnek, a Dunakeszi 
Rendőrkapitányságnak, a Polgárőrségnek és mindazon állampolgároknak, akik a 
város közbiztonsága érdekében közreműködtek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
2. sz. napirend: Előterjesztés Novák Zsolt őrsparancsnok vezet ői beosztásba való 
kinevezése tárgyában (88/A sz. anyag)  
 
Fábry Béla képviselő: 
Az előbb elmondottak szerves következménye ez az előterjesztés, és gondolom, hogy mb. 
őrsparancsnok úrnak a véglegesítése az ő munkájának az elismerését jelenti, amelyet a KT 
jó szívvel támogathat. Kérem, hogy ezt erősítsük meg. 
 
Novák Zsolt alezredes Fóti Rendőrőrs: 
Én a tetteimmel szeretném megmutatni, hogy érdemes vagyok a bizalomra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
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110/2011. (III. 23.) KT határozat 
 Novák Zsolt őrsparancsnok vezetői beosztásba való kinevezése tárgyában 

 (88/A sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Novák Zsolt Fóti Rendőrőrs őrsparancsnoka 
vezetői beosztásba való kinevezéséhez hozzájárulását adja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Gratulálok a kinevezéshez. 
 
3. sz. napirend: Előterjesztés az önkormányzati támogatások elszámolásá nak tartalmi 
és formai követelményei tárgyában (86. sz. anyag) 
 
Fábry Béla képviselő: 
Figyelembe véve Hegedűs Miklós könyvvizsgáló észrevételeit, az a javaslatom, hogy az 
általam megfogalmazott észrevételt polgármesteri utasítás formájában fogalmazzuk meg, ne 
pedig rendeletben, ill. abban az esetben, amikor a támogatási szerződéseket megkötjük, 
akkor legyen melléklete ez az elszámolási kötelezettség a szerződésnek, így minden 
szerződő partner számára világos és egyértelmű.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ezt korábban már elfogadtuk. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Valóban egyszerűbb polgármesteri utasítás formájában, viszont innentől fogva nekünk ezzel 
több dolgunk nincs. Ugyanis a polgármesteri utasítást csak a polgármester jogosult kiadni, 
nekünk ahhoz, mint képviselőknek nincs közünk, csak tudomásul kell vennünk. Testületi 
határozatot nem lehet hozni arról, hogy polgármesteri utasítás szülessen. 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: 
Ismételten azt mondom, hogy szakmailag teljesen egyetértek az előterjesztéssel, a 
határozati javaslat arról terjed, hogy a KT elhatározza, hogy ezt így akarja csinálni. Nagyobb 
önkormányzatoknál ez vagy rendeleti formában van, vagy pedig egy KT-i határozatot 
megerősítő, megmagyarázó polgármester utasításban. Én erre próbáltam utalni a 
javaslatomban, hogy ne csak egy normál határozat legyen, mert azt egy támogatásban 
részesülő, nem biztos, hogy akceptálni fog. De egy rendelet, vagy polgármesteri utasítás 
mégis súlyosabb. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ha a bizottsági elnök úrnak van egy olyan hiánya, hogy látni akarja ezeket a dolgokat, akkor 
a polgármesteri utasításban szerepeljen, hogy a Polgármester asszony felkéri a JÜSZB-ot, 
hogy félévente, vagy három havonta foglalkozzon ezekkel a dolgokkal, így nem kell a KT-nek 
ezzel a számlaösszesítővel foglalkozni, csak max. egyszer, de ha ennél gyakrabban akar a 
JÜSZB ezzel foglalkozni, megteheti. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászólást nem látok, felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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111/2011. (III. 23.) KT határozat 
az önkormányzati támogatások elszámolásának tartalmi és formai követelményei tárgyában 

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

1. elfogadja az előterjesztés mellékleteként bemutatott Fóti Számlaösszesítő 
támogatás-elszámoltatási rendszer alapelveit, tartalmi-formai követelményeinek 
alkalmazását és a hozzá kapcsolódó határidőket (tárgyévet követő január 31. illetve 
február 28.) 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. költségvetési évtől megkötendő támogatási 
szerződéseknél alkalmazza a Fóti Számlaösszesítő támogatás-elszámoltatási 
rendszert. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
4. sz. napirend: Előterjesztés Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Tá rsulási 
megállapodás módosítása tárgyában (93. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Nekem lenne egy kiegészítő javaslatom. A 93. sz. anyaghoz érkezett egy levél 
kiegészítésként, amelyben a Pest megyei Kormányhivatal véleményezte a határozatot és azt 
javasolta, hogy az esetleges Együttműködési Megállapodás megkötéséig tervezett 
feladatként kell szerepeltetni a Társulási Megállapodásban, ami jelenleg nem így szerepel 
benne. Ezért javaslom, hogy a Társulási Megállapodás 4. pontjába kell beépíteni azt, hogy 
tervezett feladatként kell szerepeltetni a Megállapodásban a szociális nappali ellátást. 
 
Miután hozzászólásra nem jelentkezett senki, kérem, hogy az általam javasolt kiegészítésről 
szavazzunk: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most pedig felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

112/2011. (III. 23.) KT határozat 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási megállapodás módosítása tárgyában  

(93. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. jóváhagyja az 1. számú mellékletben szereplő Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulás Társulási Megállapodás tervezetét azzal a kiegészítéssel, hogy a 
Megállapodás II. fejezet 1.b. pontjában tervezett feladatként kell szerepeltetni a 
pszichiátriai, szenvedélybetegek, illetve fogyatékos és autista betegek nappali 
ellátását; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott megállapodást kösse meg. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
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5. sz. napirend: Előterjesztés Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásána k 2010. évi 
tevékenységér ől szóló beszámolója tárgyában (4/a sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB két alkalommal tárgyalta a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás 2010. évről szóló 
beszámolóját. A második bizottsági ülésre újabb elszámolásokat kértünk be. A Bizottság 
ezeket az elszámolásokat és kimutatásokat megkapta, átnézte, és ezek után elfogadásra 
javasolja a KT felé. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

113/2011. (III. 23.) KT határozat 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2010. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

tárgyában 
 (4/a sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulásának 2010. évi munkájáról szóló beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
6. sz. napirend: Előterjesztés a Fáy András Általános Iskola álláshely csökkentési 
kérelme tárgyában (84. sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Volt vita arról, hogy elfogadjuk-e, vagy sem a határozati javaslatot, végül is azért döntöttünk 
az elfogadásról, mert ez egy felsős tanári állásról szól, és majd egy másik előterjesztésnél 
szóba fog kerülni, hogy ott iskola-előkészítő csoportok kapcsán esetleg újabb státuszokra 
lesz szükség, de az alsós tanítói státusz, ill. adminisztrátor. Az igazgató úr kérésére kell 
lecsökkenti a státuszt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

114/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Fáy András Általános Iskola álláshely csökkentési kérelme tárgyában 

 (84. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete: 
 

• 2011. szeptember 1-vel, a Fáy András Általános Iskola engedélyezett státuszát 
egy fő tanári álláshellyel csökkenti. 

• felkéri a Polgármestert, hogy a 2011. évi költségvetés soron következő 
módosításába a státuszcsökkenéssel járó kiadási előirányzat változást építesse 
be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
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7. sz. napirend: Előterjesztés a fóti óvodai és bölcs ődei fér őhelyek tárgyában (95. sz. 
anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Részletesen megvizsgáltuk az előterjesztésben szereplő lehetőségeket, mind a PFB-n, mind 
az EEB-n. Én most az EEB-n elhangzottakkal összefüggésben szeretnék hozzászólni.  
A rövidtávú elképzelések esetében az Apponyi F. Óvoda Ibolyás utcai tagintézmények 
bővítése egy életképes ötlet. A tervezővel történő egyezkedés megkezdődött. Javaslatként 
2011. július 31-ét szeretnénk meghatározni azért, hogy a tervekkel kapcsolatos 
előkészületek megfelelően megtörténjenek, ha lehet a tervezés is. 
 
A Fóti Boglárka Óvoda Béke úti tagintézményében a tetőtérben történt az energetikai 
vizsgálatokkal kapcsolatban egy bejárás. Pozderka alpolgármester úr beszámolt arról, hogy 
ott egy viszonylag nagy, kb. 150 m2-es terület van, aminek a kihasználását meg lehetne 
oldani. A tervezővel is történtek már elemi egyeztetések, ezért szeretném kérni, hogy egy 
koncepció készüljön a májusi testületi ülésre, hogy 1-2 csoportszoba a tetőtérben milyen 
módon alakítható ki. 
 
A hosszú távú tervek tekintetében a Boglárka Óvoda Forfa épületének, ill. az ottani bölcsőde 
épületének egy teljes szakértői felülvizsgálatát kérnénk a szeptemberi testületi ülésre 
elkészíteni. Nem tudjuk bizonyossággal, hogy annak az óvodának a jelenlegi épülete 
menthető-e, vagy sem. Az élettartama az eredeti meghatározás szerint 25-30 év, ezt az 
élettartamot kitöltötte, de szerkezetileg nem vagyunk tisztában azzal, hogy ez az épület 
milyen állapotban van. Ha szerkezetileg menthető, abban az esetben nyilvánvalóan sokkal 
kisebb költséggel meg lehetne oldani az épületnek a felújítását, mintha egy új óvodát 
építenénk, ezért ebben a kérdésben tisztán szeretnénk látni. A szakértői vizsgálat arra 
terjedjen ki, hogy az épület menthető-e, vagy sem, hosszú távon a megoldás milyen módon 
alakítható ki. 
 
Az Apponyi F. Óvoda Fruzsina utcai épületének bővítése tekintetében szeretnénk, ha az 
ottani bővítés és a mellette lévő ingatlan megvásárlásának tekintetében egy koncepció 
készülne a szeptemberi ülésre. Kérnénk, hogy a Hivatal vegye fel a kapcsolatot az ingatlan 
tulajdonosával, tudniillik az EEB ülésén az az információ hangzott el, hogy több tulajdonos 
birtokában van az épület, akik közül az egyik külföldön van, és a megvásárlás lehetősége is 
kétséges, mivel az egyik tulajdonos korábban nem járult hozzá az eladáshoz.  
 
A Barackosban történő óvoda-, bölcsődeépítés tekintetében – mivel ez a 101-es Barackosról 
szól – a 101-es Barackosban a Településfejlesztési Koncepcióban szerepel valóban, hogy 
ott óvodát kellene létesíteni akkor, ha az a terület beépül. Amíg a terület nem épül be, nem 
indokolt a semmi közepére egy óvodát építeni. 
 
A Gyermekváros területén óvodai-, bölcsődei férőhelyek kialakítására  akkor van esély, ha a 
Gyermekváros területén nekünk erre lehetőségünk van. A határozati javaslat 4. pontjában 
arról van szó, hogy készüljön koncepció arról, hogy a Gyermekváros önkormányzati 
tulajdonba vétele esetén ott milyen területhasznosítási lehetőségekkel kellene számolni. Ha 
egy ilyen koncepció elkészül, akkor lehet tárgyalni érdemben a jelenlegi tulajdonossal. 
Nekünk az volt a javaslatunk, hogy a polgármester készíttessen koncepciót erre 
vonatkozóan. Amikor ez a koncepció elkészül, akkor lehet felvenni a tulajdonossal érdemben 
a kapcsolatot. 
 
A határozati javaslat 3. pontjában a „felkéri az illetékes szakbizottság” helyett az szerepeljen, 
hogy felkéri a Jegyzőt, hogy részletesen dolgoztassa ki az 1. és 2. pontban kiválasztott 
alternatívákat. 
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Fábry Béla képviselő: 
A határozati javaslat 4. pontjával kapcsolatban én életveszélyesnek tartom, és ezért nem 
javaslom, hogy egy olyan megfogalmazás kerüljön be határozati javaslatként, hogy ezt a 
területet - a kastélypark egészéről beszélek, pongyola a megfogalmazás, mert jelenleg 
Károlyi István Gyermekközpont van – a kastélynak és a kastélypark tulajdonba vételét 
semmiképpen nem javasolnám, hogy ez a szöveg ebben a formában itt szerepeljen. Ha 
mindenképpen szükséges, hogy az óvodai férőhelyek kapcsán a Károlyi kastély és a 
kastélypark jövőbeni sorsa napirendre kerüljön és legyen felhatalmazása a Polgármester 
asszonynak, hogy erről tárgyaljon, akkor azt a szövegszerű módosító indítványt javaslom, 
hogy kezdődjenek meg a tárgyalások szakértők bevonásával a Károlyi kastély és 
kastélypark, valamint az ott lévő ingatlanok jövőbeni helyzetéről, hasznosításáról. Amibe 
beleférhet az is akár, ami még az előző főépítész nagyon racionális és konstruktív javaslata 
volt, hogy a kastély, ill. a kastélypark bizonyos részeinek kezelését venné át az 
Önkormányzat, nem pedig az egész kastélyparkról van szó. 
Amennyire ismerem az ott lévő infrastruktúra lepusztult. Amennyiben azt a város átvenné, 
hihetetlen, milliárdos nagyságrendű terheket venne magára. A Magyar Állam egyébként a 
kastélyt nem adja át semmilyen körülmények között, mert kiemelten védett, nemzeti értékű 
műemlékről van szó. Ez a megfogalmazás, ebben a formában, ahogy a határozati 
javaslatban van, pontatlan és nagyon veszélyes. Azt javaslom, hogy a kastély, ill. a 
kastélykert és az ott lévő ingatlanok jövőbeni helyzetéről és hasznosítási lehetőségeiről 
kezdődjenek meg az egyeztetések a Magyar Állam képviselőivel. Nyilván ebbe az 
egyeztetetésbe be kell vonni a jelenlegi használót is, hisz mindannyian tudjuk, hogy az 
egykori általános iskola épületében EU-s beruházással most készült el egy új intézmény, 
most kezdi el a működését, és hogy azt nem fogják nekünk csak úgy átadni tulajdonba, 
használat megosztásba, az egészen biztos. 
 
A Forfa óvodával kapcsolatban semmiképpen nem javasolnám, hogy egy használati idejét 
kitöltött épület további meghosszabbításában gondolkozzunk, még akkor sem, ha a jelenlegi 
állapotában működésre alkalmas. Egyszerűen hosszabb távlatban kell gondolkodnunk erről 
a kérdésről, és azt javaslom, hogy vegye elő a KT azt az elgondolást, hogy azt a 
vagyonelem csoportot, ami a konyha-, bölcsőde-, óvoda jelenleg „csúfságként” éjszakai 
buszpályaudvarként működő önkormányzati terület, és az un. intézményi terület együttes 
hasznosítása hogyan és milyen módon történjen. Erre kell kidolgozni egy távlati fejlesztési 
koncepciót, amiben szerepeljen egy új bölcsődének és egy új óvodának a felépítése, akár 
valamilyen fejlesztő együttműködésben gondolkodva másokkal való együttműködésben. 
Természetesen addig a kiegészítő megoldások is elfogadhatóak, ilyen pl. az Ibolyás utcai 
óvoda bővítése, vagy tetőtéri bővítése, ha ezt jogszabályok egyébként megengedik, és 
lehetővé teszik. 180 és 190 közötti a születésszám, ami állandónak tekinthető, ez egy 
örvendetes dolog. Nekünk a fejlesztésben kell gondolkodni, de nem szabad 5-10 éve 
használati idejét kimúlt, lejárt épületek további működtetését hosszútávon végiggondolni. Aki 
ismeri ennek az óvodának a belső szerkezetét, és működését, az tudja, hogy a XXI. 
században elvárható óvodai ellátás objektív feltételeit ez az épület már nem tudja biztosítani. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A véleménylapunkról lemaradt két nagyon fontos dolog, ezzel szeretném kiegészíteni a 
korábban elmondottakat. 
Az előterjesztés lényege, hogy az óvodai létszámgondjainkat csökkentsük, erre van egy 
másik lehetőség is, mégpedig az, hogy iskolai előkészítő csoportot indítunk. Erre van 
lehetőség a Fáy Iskolában, és egy, vagy két csoport indítására vonatkozóan kezdjük meg az 
előkészületet. Az igazgató úr az áprilisi KT ülésre el tudná készíteni az ezzel kapcsolatos 
koncepciót, szakmai előkészületet, és akkor látnánk, hogy ezt a lehetőséget hogyan tudnánk 
megvalósítani, ez egy-két státuszt mindenképpen jelentene. Ugyanakkor jelentősen 
csökkenthetné az óvodai létszámgondjainkat. 
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Az óvodai beiratkozások tekintetében azt a javaslatot szeretnénk tenni, hogy a 2012/13-as 
évtől ugyanazt a logikát kövessük, mint amit már a következő évre az iskoláknál 
megszavaztunk, mégpedig azt, hogy az első két beiratkozási napon csak fóti gyerekek, a 
harmadik napon pedig a külsők jelentkezhessenek. Ezzel el tudjuk kerülni, hogy fóti 
gyerekek esetleg visszautasításra kerüljenek. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Az előterjesztésben az szerepel, hogy a közeljövőben módosításra kerülő Közoktatási tv., 
amely lehetőséget ad az iskola-előkészítő csoportok indítására, nem tudjuk még, hogy mire 
ad lehetőséget, mert szinte naponta változnak a koncepcionális elemek is, de azt viszont 
tudjuk, hogy a mai Közoktatási tv. is lehetőséget ad óvodai, iskolai csoportok működésére. 
Érdemes ebben az összefüggésben nézni, és azokat az előírásokat és törvényi jogszabályi 
kötelezettségeket figyelembe venni, amit ma lehetővé tesz a törvény. 
 
Azt kérném Aljegyző asszonytól, hogy meg kellene nézni, hogy van-e arra jogi lehetőség, 
hogy a beiratkozásnál az első két napon csak a fóti gyerekek iratkozhassanak be, mert bár 
kívánatos, hogy fóti gyerek ne maradjon ellátatlanul, de a szabad iskolaválasztás jogát 
korlátozza a beiratkozásnak ez a fajta szabályozása. 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: 
Nem lehet korlátozni, de viszont semmiféle törvény nem korlátozza az Önkormányzatot, 
hogy más önkormányzattól jövő diák után a normatívát igenis akár Csomádról, meg 
egyebekről begyűjtse. Együttműködési megállapodást kell kötni. 
 
Kakuk Zsolt igazgató, Fáy Általános Iskola: 
A jelenleg érvényben lévő Közoktatási tv. 70. §. 7., 8., 9. pontja rendelkezik arról, hogy az 
iskola előkészítő osztályt hogyan lehet beindítani, és itt Fóton erre lehetőség van. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A rövid távú terveknél a Béke utcai óvodaépületnek a tetőterével kapcsolatban készüljön 
megvalósítási koncepció a májusi KT-ülésre. A véleménylapon ez rossz helyen, a hosszú 
távú tervek között szerepel. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rövid távú terveknél az első módosítás „az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai 
épületének két csoportszobával történő bővítéséről készüljenek tervek”, erről kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A második javaslat, hogy „készüljön koncepció a májusi képviselő-testületi ülésre a 
Boglárka Óvoda Béke utcai épületének padlástéri helyisége csoportszoba kialakításáról”, 
erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A harmadik javaslat „2012/2013 évtől az első és második napon csak fóti, a harmadik napon 
pedig külső településről történhet a beiratkozás, amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi”, 
erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A hosszú távú tervekhez szintén voltak módosító javaslatok, az egyik „készüljön szakértői 
vizsgálat a 2011. szeptemberi képviselő-testületi ülésre a Forfa óvoda épület és a bölcsőde 
épület műszaki állapotáról” erről kérem a szavazást: 
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Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő javaslat volt, hogy „készüljön koncepció a 2011. szeptember 11-i képviselő-
testületi ülésre a Fruzsina utcai óvoda mellett lévő ingatlan megvételi lehetőségéről, erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Következő javaslat, hogy „felkéri a Jegyzőt, hogy részletesen dolgozza ki az 1. és 2. 
pontban kiválasztott alternatívákat” erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Fábry Béla képviselő: 
A határozati javaslat 4. pontját javaslom kivenni, és a KT kérje fel a Polgármestert, hogy 
szakértők bevonásával kezdjen egyeztetéseket a tulajdonossal a Károlyi István 
Gyermekközpont és ingatlanai jövőbeni helyzetéről, hasznosítási lehetőségeiről. 
Egyeztetések kezdődjenek meg arra vonatkozóan, hogy mi lesz ennek az ingatlan-
együttesnek a jövője. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB ülésén is elfogadtuk azt, hogy célszerűbb úgy odamenni az Állam képviselőjéhez, 
hogy már van egy elképzelésünk. Maga a szándék, az ötlet a KT feladata, találjuk meg, 
hogy mit akarunk, utána ezt odaadjuk a szakembernek, aki kidolgozza részletesen, és 
amikor ez megtörtént, akkor pedig az önkormányzat képviseletében a Polgármester 
asszony, vagy az alpolgármesterek már ezzel a kidolgozott koncepcióval megkeresik az 
Állam képviselőt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszem szavazásra Fábry képviselő úr módosító javaslatát, kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 5 igen, 0 nem, 6 tartózkodással – nem nyert elfogadást. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Természetesen tudomásul veszem, hogy kisebbségben maradtam a véleményemmel, de 
még egyszer szeretném mondani, hogy „életveszélyes” azt benne hagyni az önkormányzati 
tulajdonba vételről, mert ha odamegyünk, azt fogják mondani, hogy a „tietek”. És onnantól 
kezdve egészen biztos, hogy az Önkormányzat lehúzhatja a rolót. Mindenképpen vegyük ki 
belőle, azt, hogy „önkormányzati tulajdonba vétel”, készüljön koncepció a Károlyi István 
Gyermekközpontban lévő épületek hasznosításáról, ez rendben van, ezt én is el tudom 
fogadni, de az, hogy az önkormányzati tulajdonba vétel maradjon benne, ez életveszélyes és 
ráadásul udvariatlan is. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Fábry úrral ellentétes véleményen vagyok. Kevés település van, ahol két irányítószám van, ez 
Fóton megtörtént. Ha egy irányítószámot tudnánk eszközölni, mindjárt jobb pozícióban 
lennénk. Mi csak megköszönhetnénk, ha tulajdonunkba kerülne a Károlyi Gyermekközpont. 
Régen is Fóté volt, meg jó lenne, ha egyszer visszakerülne. Az, hogy kiknek milyen érdeke 
fűződött eddig hozzá, hogy ez nem történt eddig meg, vannak, akiknek ez volt az érdekük, de 
most a mi érdekünk az, hogy a gyerekek elhelyezése végett próbáljunk meg mindent, ami 
lehetséges. Lehet pályázni óvodaépítésre ott, házon belül is. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Károlyi István Gyermekközpont területén található, jelenleg kihasználatlan épületek, 
ingatlanok önkormányzati célra való hasznosítása tárgyában a tulajdonba vétel kifejezés erős. 
Ha megkapjuk tulajdonba az egészet – magát az intézményt – akkor megkapjuk a 
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fenntartását is az intézményneknek, ami meghaladja a város jelenlegi költségvetését. 
Ugyanarról beszélünk mindannyian, csak többféleképpen fogalmaztuk meg. A cél, a területen 
lévő ingatlanok saját célra való hasznosítása. 
 
Fábry Béla képviselő: 
A Magyar Köztársaság Minisztériuma, mint ennek az intézménynek a működtetője – mert a 
Magyar Állam a tulajdonosa és a Minisztérium a használója – komoly EU-s pénzeket ölt abba, 
hogy ott egy gyermekvédelmi ellátás céljainak megfelelően egy új intézmény jöjjön létre. 
Komoly állami pénzeket ölt abba, hogy az un. óvodaépületekben egy korszerű ellátásnak 
megfelelő épületegyüttes, objektív feltételrendszer jöjjön létre. Ha mi azzal megyünk oda, 
hogy a más tulajdonát el akarjuk venni, miközben tudjuk jól, hogy az Állam képviselői hosszú 
időn keresztül a Műemléki Felügyelőség véleményére építve, elzárkóztak attól, hogy akárcsak 
ennek a területnek a két helyrajzi számon való megjelenítése is megtörténjen. Több cikluson 
keresztül, több KT is nekifutott ennek a dolognak. Azt gondolom, hogy kinevettetjük 
magunkat, hogy ha önkormányzati tulajdonba akarjuk venni ezt az intézmény-együttest, mert 
bár büszkék lehetünk arra, hogy egy postai irányítószám lesz – bár ezt a postánál egyébként 
is el lehet intézni – de az az infrastruktúra, ami ott van, az oly mértékben lepusztult, hogy 
annak a felújítása – a kastélyról külön nem is beszélek – 8-10 évvel ezelőtt több száz millió 
forintra rúgott. Ha mi ezt tulajdonba vesszük, onnantól fogva az a mi felelősségünk, a mi 
gondunk. Honnan, miből? Minden kísérletünk, ami arra irányult, hogy valamilyen módon – a 
Gróf úrral, Sáros főépítésszel együttműködve – mind zátonyra futott. Olyan ügyekbe 
belemenni, amiről eleve tudjuk, hogy zátonyra fog futni, nem szabad. Azt igen, hogy arról 
tárgyaljunk, hogy azokat az épületeket, amelyek ott üresen állnak, hogyan tudnánk 
hasznosítani. De tulajdonba venni? Életveszélyes. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester, ügyrendben: 
Az az ügyrendi javaslatom, hogy ezt a vitát most zárjuk le. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Korrigálnám magam, most itt továbbgondolva a dolgot, a médiában úgyis megjelentek olyan 
hírek, hogy a különböző oktatási intézmények állami finanszírozás alá kerülnek, ezzel az az 
aggályom, hogy nekünk kellene fizetni a Károlyi Gyermekközpont fenntartását, az elszállt. Két 
év múlva ez teljes állami költségvetésből fog működni. Szeretném kérni, hogy vagy foglaljuk 
bele, vagy csak tartsuk fejben, hogy amennyiben a tárgyalások megkezdődnek, addig az 
időszakig, amíg az állami finanszírozás nem áll majd fenn az oktatási intézményeknél, úgy 
tárgyaljon a delegáció, hogy erre az egy-két éves időszakra a Károlyi István Gyermekközpont 
fenntartásából az Állam vegye ki továbbra is a részét, mert ezt mi nem fogjuk tudni megoldani. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Felteszem szavazásra a 4. pontot azzal a módosítással, hogy „készüljön koncepció szakértő 
bevonásával a Károlyi István Gyermekközpont önkormányzati tulajdonba vételének 
lehetőségéről, és a meglévő épületek hasznosításáról”, erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással - elfogadva  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egyéb módosítás nem volt, egyben teszem fel a határozati javaslatot szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással - elfogadva  
 

115/2011. (III. 23.) KT határozat 
a fóti óvodai és bölcsődei férőhelyek tárgyában  

(95. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. a javasolt rövidtávú tervek közül az alábbiakat kívánja megvalósítani:  
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• az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai épületének két 
csoportszobával történő bővítéséről készüljenek tervek; 

• készüljön koncepció a májusi képviselő-testületi ülésre a Boglárka 
Óvoda Béke utcai épületének padlástéri helyisége csoportszoba 
kialakításáról; 

• óvodai beiratkozás – amennyiben a törvény ezt lehetővé teszi - 
2012/2013 évtől az első és második napon csak fóti, a harmadik napon 
pedig külső településről történhet; 

2. a javasolt hosszú távú tervek közül az alábbiakat kívánja megvalósítani: 
• készüljön szakértői vizsgálat a 2011. szeptember- képviselő-testületi 

ülésre a Forfa óvoda épület és a bölcsőde épület műszaki állapotáról; 
• készüljön koncepció a 2011. szeptember 11-i képviselő-testületi ülésre a 

Fruzsina utcai óvoda mellett lévő ingatlan megvételi lehetőségéről; 
3. felkéri a Jegyzőt, hogy részletesen dolgozza ki az 1. és 2. pontban kiválasztott 

alternatívákat. 
4. készüljön koncepció szakértő bevonásával a Károlyi István Gyermekközpont 

önkormányzati tulajdonba vételéről, és a meglévő épületek hasznosításának 
lehetőségéről; 

5. felkéri a Jegyzőt, hogy a közoktatási referens vegyen részt a szakmai 
munkában.  

 
Határidő: 2011. szeptemberi testületi ülés. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
8. sz. napirend: Előterjesztés a mozi épület Gondviselés Óvoda épület e lcserélése 
tárgyában (92. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Az anyaghoz csatolásra került a Római Katolikus Egyházközség levele, amelyből és az 
előzményekből a Bizottság tagjai, ill. a KT tagjai tájékozódhatnak arról, hogy a Mozi és a 
Gondviselés Óvoda ingatlanának a cseréje nem ebben az évben fogalmazódott meg először, 
hanem a 2008-2009. évi városfejlesztési központ pályázatánál. Ezt a gondolatot, és ezt az 
ígérvényt vitte tovább a Katolikus Egyház, amikor megírta ezt a levelet az Önkormányzat 
számára. A bizottság nagyon alaposan megtárgyalta az anyagot és ezt a lehetőséget. 
Először is úgy foglalt állást, hogy mindenképpen elfogadja azt a szándékot és támogatja is, 
hogy az óvodai csoportok, férőhelyek megoldásában a Katolikus Egyház részt vállal, hiszen 
a beszélgetésen és a levélből is kiderül, hogy négy csoportos óvoda helyett 5 csoportos 
óvodát kívánnak megépíteni, ez kapacitásbővítést jelent. A tárgyalások során elhangzott, 
hogy az Önkormányzat a Gondviselés Óvoda jelenlegi épületének cseréjéért a mozi, ill. a 
mozi mellett lévő volt szolgálati lakást (most más a tulajdonosa) cseréjében egyezik meg. 
Információink szerint az épület eladó, az árakat csak telefonon tudtuk megérdeklődni, ezért 
erre még írásbeli ajánlatot is kell kérni. 
A bizottságnak az az álláspontja fogalmazódott meg, hogy ha a Katolikus Egyház elfogadja 
az ajánlatunkat, ill. meg tudunk egyezni, akkor a mozit és a jelenlegi Katolikus óvodát 
értékkülönbözet nélkül cseréljük el. Ez azt jelenti, hogy a Katolikus Óvoda, amely 88,5 M Ft-
ra volt felértékelve a műemléki szorzóval együtt, erről a műemléki szorzóról a Katolikus 
Egyház lemond, és ennek fejében az Önkormányzat oly módon segíti az óvoda építését, 
hogy még ennek ellenére is fennálló épületek közötti értékkülönbségre támogatásként 
összeget szeretne biztosítani. További tárgyalás során felvetődött az is, ha az Önkormányzat 
vásárolja meg a mozi melletti épületet, akkor az Önkormányzatnak esetleg illetéket kell 
fizetni, és úgy adja át az Egyháznak, tehát nagy valószínűséggel ez az eljárás többe kerül, 
mint amennyire szeretnénk. Ezért a legvégső javaslatként azt szeretnénk javasolni, hogy 
történjen meg a csere az előbb elmondottak alapján a Katolikus Óvoda és a mozi 
értékkülönbözet nélküli cseréje, és az Önkormányzat 27 M Ft összeggel támogassa a 
Katolikus Óvoda építését. Ez a 27 M Ft tartalmazná a háznak a megvételét, amelynek az 
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összege – telefonos értesítés alapján - 17 M Ft körüli összeg, 10 M Ft-ot pedig az óvoda 
építésére javasolnánk. A könyvvizsgáló úr elmondta, mielőtt létrejön a csere, akkor a 
Katolikus Óvodának az ingatlanbecslését, ill. az óvodának is el kell végeztetni. 
A bizottságunk javasolta még azt, hogy a tárgyalócsoportba a Polgármester asszony mellett 
a két alpolgármester és a bizottsági elnökök is vegyenek részt. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB véleménylapján a 92. előterjesztésnél az szerepel, hogy a bizottság 5 igen 
szavazattal a 3. pont kivételével javasolja elfogadni a határozati javaslatokat. Ez már 
aktualitását vesztette, mert amikor a bizottsági ülésen erről szó volt, akkor azt az információt 
kaptuk, hogy nem kell elvégeztetni az értékbecslést. Egy héttel utána a tegnapi PFB ülésén 
kiderült, hogy mégis csak el kell végeztetni az értékbecslést, hiszen nem az 
önkormányzatnak, de majd a Katolikus Egyházközségnek a csere után illetékfizetési 
kötelezettsége lesz. Tegnap a bizottsági ülésen még az hangzott el, hogy mivel a Katolikus 
Óvoda épülete nagyobb értékű épület, ezért majd az Egyházközségnek lesz illetékfizetési 
kötelezettsége, ennek a mértéke pedig az értékbecslés alapján kerül majd kiszámításra. A 
lényeg az, hogy a véleménylapon szereplő bizottsági véleményt kérem semmisnek tekinteni. 
Meg kell bízni a Közszolgáltató Kft-t az értékbecslés elvégeztetésével, vagyongazdálkodói 
keretének a terhére. 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: 
Itt ingatlan cseréről van szó. Lévainé képviselő asszony mondta, hogy ha lemond az Egyház 
a műemléki védettségről, akkor valamivel kevesebb. Mivel mi költségvetési szerv vagyunk és 
állami cég, a mi érdekünk az, hogy friss értékbecslés legyen mind a két ingatlanról, mert az 
illetékfizetés úgyis piaci értéken történik, függetlenül attól, hogy ki miben egyezik meg. 
Ahhoz, hogy itt érték-érték cserét lehessen végrehajtani, ezért nagyon lényeges, hogy az 
értékbecsléskor minden lehetséges módosító tényezőt az értékbecslő figyelembe vegyen 
mind a két oldalról. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Amennyiben a csere létrejön, akkor hoznunk kell egy határozatot arról, hogy a 
vagyonkataszterbe ezt be kell vezetni, és meg kell határozni az ingatlanra, hogy nem 
forgalomképes, korlátozottan forgalomképes, vagy pedig teljesen forgalomképes. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Ez pontosan így van, csak ez majd a következő lépés lesz. Most arról van szó, hogy április 
15-vel megjelennek az óvodaépítési pályázatok, a Katolikus Egyház ezen a pályázaton 
szeretne indulni. Nekünk most egy olyan szándéknyilatkozatot kell kiadnunk, hogy ezt az 
épület dolgot így rendezzük és támogatjuk, hogy ő eséllyel tudjon indulni a pályázaton. 
Amennyiben a pályázaton nem fog nyerni, akkor tovább lehet gondolni, hogy hogyan legyen 
tovább. Addig nem kell semmiféle dolgot a Vagyonrendeletben rendezni ezzel 
kapcsolatosan. Kérem, hogy ezt a javaslatot fogadja el a KT, tehát azt, hogy támogatja, 
szándékában áll, és ez a pályázat benyújtásához elegendő a Katolikus Egyháznak. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A PFB módosító javaslata volt, hogy ez a tárgyalódelegáció a polgármesterből, az 
alpolgármesterekből és a bizottsági elnökökből álljon, ezzel egészül ki a 2. pont, erről kérem 
a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Továbbá az a módosító javaslat volt, hogy a számítások szerinti 27 M Ft értékkülönbözet 
óvodafejlesztési támogatás címén kizárólag a tervezett ötcsoportos óvoda megépítése 
céljára kerüljön kifizetésre a Római Katolikus Egyházmegye részére; az ingatlanok 
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kerüljenek elcserélésre; ill. előnyben részesíti a fóti illetőségű jelentkezőket. Egy II. határozati 
javaslat, amelybe belekerül a PFB javaslata. 
Először a II. határozati javaslatot teszem fel szavazásra, kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most a I. határozati javaslatot teszem fel szavazásra, amelynek a 3. pontja kiegészül, hogy 
nemcsak a mozira, hanem az óvodának az épületére is készüljön el egy forgalmi 
értékbecslés, és a költségeket közösen viselje az Önkormányzat és az Egyházközség, erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most a I. határozati javaslatot a módosításokkal teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 

116/2011. (III. 23.) KT határozat 
a mozi épület Gondviselés Óvoda épület elcserélése tárgyában 

 (92. sz. anyag) 
 

I. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy a Fóti Római Katolikus Egyházközséggel tárgyalni kíván a 

1020 hrsz-ú „Mozi” ingatlan elcserélésével kapcsolatosan; 
2. felkéri a Polgármestert, az Alpolgármestereket, valamint a bizottsági Elnököket, hogy az 

1. pontban meghatározott tárgyalásokon képviseljék az Önkormányzatot, majd a 
tárgyalások eredményéről a Képviselő-testület következő ülésen számoljanak be; 

3. felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a 1020 hrsz-ú „Mozi” és az Óvoda 
ingatlanra a szükséges forgalmi értékbecslést szerezze be, melynek a költségeit közösen 
viseli az Önkormányzat és az Egyházközség;  

 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője; 

II. 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

• a mozi épület és a Gondviselés Óvoda épület elcserélése ügyében a számítások 
szerinti 27 M Ft értékkülönbözet óvodafejlesztési támogatás címén kizárólag a 
tervezett ötcsoportos óvoda megépítése céljára kerüljön kifizetésre a fóti Római 
Katolikus Egyházközség részére; 

• az ingatlanok kerüljenek elcserélésre; 
• felkéri a fenntartót, hogy részesítse előnyben a fóti illetőségűeket az óvodai 

felvételkor. 
Határidő: értelemszerűen 
Felelős: polgármester 
 
9. sz. napirend: Előterjesztés a Fóti Közm űvelődési és Közgy űjteményi Központ vezet ői 
pályázatának elbírálása tárgyában (94. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Minden bizottság támogatta a határozati javaslatot, amelyet felolvasok, majd kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
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117/2011. (III. 23.) KT határozat 

a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ vezetői pályázatának elbírálása tárgyában 
(94. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ magasabb vezetői  tisztségére kiírt 
felhívásra Bicskei Éva pályázatát fogadja el, és megbízza az intézmény vezetésével 
2011. április 1-től 2016. március 31-ig terjedő időtartamra. 

2. illetményét a  KJT szerint, továbbá a magasabb vezetői pótlék (a pótlékalap 300%-a) 
és az egyéb pótlék (Fót magasabb vezetői pótlék) alapján állapítja meg.  

3. felkéri a Polgármestert az intézményvezető megbízásával kapcsolatos iratok 
aláírására.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Gratulálok Bicskei Éva intézményvezetőnek. 
 
Bicskei Éva intézményvezető, Közművelődési Központ: 
Szeretném megköszönni annak a testületnek, aki kettővel ezelőtt akkor engem 
megszavazott. Abban bízom, hogy végül is szép öt év áll mögöttünk. Szeretném 
megköszönni az ezt megelőző testület minden – akár most már jelen nem lévő tagjának is – 
és a jelenlegi testület mindazon tagjainak is, akik engem és a munkatársaimat folyamatosan 
támogattak. Az eredményeink – és ezt szeretném ez előtt a nyilvánosság előtt is elmondani 
– az intézmény, tagintézmény minden munkatársának köszönhető, mert egy olyan csapata 
van ennek az intézménynek, amire büszke lehet a város, és én abban bízom, hogy beváltjuk 
majd az elkövetkezendő öt évben a hozzánk fűzött reményeket. Még egyszer köszönöm. 
 
10. sz. napirend: Előterjesztés közm űvelődési szakfelügyeleti javaslatok 
végrehajtásának ütemezése tárgyában (96. sz. anyag)  

 
Gráf Mihály képviselő: 
A határozati javaslathoz vannak módosító javaslatai az EEB-nek. A 2. pontban nem a 
Versenyszabályzat alapján kellene megrendelni a felújításra vonatkozó terveket, hanem egy 
pályázati előkészítésnek kellene történnie, és a pályázatíró cégünk – mivel most már 
vélhetően lesz –  állítsa össze az ezzel kapcsolatos feltételrendszert. 
A 3. sz. határozati javaslati pontnál nem kellene elkapkodni, úgy határozott a Bizottság az 
Intézményvezetővel egyetértésben, hogy mielőtt a művelődésszervezői státuszt napirendre 
tennénk, készüljön egy szakmai program arra vonatkozóan, hogy a kisalagi Művelődési 
Házban mit tudnánk megvalósítani, ez a szeptemberi ülésre kerüljön elénk. Ha ez egy 
életképes, jó program lesz, akkor kellene a négy órás státusszal foglalkoznunk. Ennek a 
szakmai programnak az elkészítésével bízzuk meg a Művelődési Ház most megválasztott 
vezetőjét. 
 
Kaptunk egy levelet az Intézményvezetőtől arra vonatkozóan, hogy jelenleg van egy 6 órás 
státusz a Művelődési Házban, és nagy szükség lenne arra, hogy ez 8 órára bővüljön, 
nagyban előmozdítaná a munka hatékonyságát. A Bizottságunk egyetértett azzal, hogy ezt a 
státuszbővítést szavazza meg a testület. Kérem a testületet, támogassa ezt az indítványt. 
 
Földi Pál képviselő: 
A pályázatíró cég nem fogja tudni megmondani, hogy mi mit akarunk a Művelődési Házzal, 
azt nekünk kell megmondani. 
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Bicskei Éva intézményvezető, Közművelődési Központ: 
Ilyen módon ez nem hangzott el az EEB-n, de ez teljesen természetes mindannyiunk 
számára. Ha a Művelődési Házzal kapcsolatos bármilyen pályázati lehetőség előáll, akkor mi 
a szakmai segítséget, a munkánkat hozzá fogjuk adni, és nyilván bármilyen pályázatírással 
kapcsolatban – ha a lehetőséget megkapjuk, és ezzel megtisztelnek – akkor mi hozzá fogjuk 
tenni a magunkét. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Valóban azért javasolta az EEB, hogy a Versenyszabályzat és a tervek helyett a 
pályázatíróval vegyük fel a kapcsolatot, mert ha megtalálja azt a pályázatot, amire 
szeretnénk pályázni, akkor arra kell a tervet megcsinálni.  
 
A PFB nem tárgyalta ezt az anyagot, viszont a  véleménylap 4. pontjában a 6 órás státusz 8 
órás státuszra történő bővülésére van javaslat, ezért javaslom, hogy az ezzel kapcsolatos 
forrásigény és a pénzügyi részének a meghatározása a következő költségvetés 
módosításkor történjen meg, mert ennek forrásigénye van.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tehát a határozati javaslat 1. pontja nem módosul, a 2. pont módosulna oly módon, hogy 
felkéri a Pályázatíró céget, hogy a Pályázatíró cég végezze el a Vörösmarty Művelődési Ház 
felújítására vonatkozó pályázat előkészítésével kapcsolatos teendőket a megadott 
szempontrendszer szerint; erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 3. pont: felkéri a Művelődési Ház vezetőjét, hogy készítsen egy szakmai programot a 
Képviselő-testület szeptemberi ülésére, majd ezt követően dönt a testület arról, hogy 
indokolt-e a 4 órás művelődésszervezői státusz; erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egy 4. ponttal egészülne ki a határozati javaslat: „hozzájárul ahhoz, hogy a meglévő 6 órás 
státusz 8 órásra bővüljön, és ennek a költségvonzata kerüljön beépítésre a költségvetés 
1.sz. módosításába” erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Nem volt egyértelmű, hogy a 3. pontnál a b.,  és c. pontokkal mi legyen, értelemszerűen az 
a. pont marad, a b. és c. törlésre kerül. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A b. és c. pontok törléséről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatról egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

118/2011. (III. 23.) KT határozat 
közművelődési szakfelügyeleti javaslatok végrehajtásának ütemezése tárgyában 

 (96. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
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1. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést a testület júniusi ülésére a 
helyi közművelődésről szóló 26/2000.(XII. 8.) számú rendelet felülvizsgálatáról, 
módosításáról; 

2. felkéri a Forrás Unió pályázatíró céget, hogy végezze el a Vörösmarty Művelődési 
Ház felújítására vonatkozó pályázat előkészítésével kapcsolatos teendőket a 
megadott szempontrendszer szerint; 

3. felkéri a Művelődési Ház vezetőjét, hogy készítsen szakmai programot a Képviselő-
testület szeptemberi ülésére, majd ezt követően dönt a testület arról, hogy indokolt-e 
a 4 órás művelődésszervezői státusz; 

4. hozzájárul a meglévő 6 órás státusz 8 órásra való bővüléséhez, melynek a 
költségvonzata kerüljön beépítésre a költségvetés 1. sz. módosításába. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
20 perc szünetet rendelek el. (16.38 perc) 
 

S z ü n e t 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Folytatjuk az ülést (17.10 perc) 
 
11. sz. napirend: Előterjesztés az oktatási intézményekben fizetend ő térítési díj és 
tandíj összegek megállapításának szabályairól szóló  18/1995. (VI. 13.) sz. helyi 
rendelet módosítása tárgyában (83. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB megtárgyalta és átszámolta az anyagot. Volt benne egy számolási probléma a 
Zeneiskola tekintetében, az iskola ezt kijavította, ebből kifolyólag az átlag megváltozott, és 
így nem 571 Ft, hanem 379 Ft és ezzel a módosított összeggel javasoljuk a 
rendelettervezetet elfogadni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A könyvvizsgáló úrnak volt egy észrevétele, a rendelet 3. §. (8) bekezdésében az évszám 
nem helyes. 
A rendeletbe be kell írni a 379 Ft-ot. 
Először a módosítást teszem fel szavazásra, az Önkormányzati Zeneiskolánál végösszeg 
379 Ft-ra jön ki. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most pedig a rendeletet fogadjuk el az előbbi módosítással. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
 

Fót Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 
11/2011. (III. 30.) számú rendelete 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011. (III. 30.) sz. rendelete az oktatási 
intézményekben fizetendő térítési díj és tandíj összegek megállapításának szabályairól szóló  
a 17/1999. (X.22.) sz. a 11/1997. (IV.25.) sz. a 13./2005 (VII. 13) sz. és a 9/2007. (IV.25) sz. 
rendeletével módosított 18/1995. (VI.13.) sz. rendeletének módosításáról. 
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12. sz. napirend: Előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi intézménye k 2010. évi 
munkájáról szóló beszámoló elfogadása tárgyában (89 . sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A tegnapi napon a PFB a beszámolókat részletesen átbeszélte. Jelen voltak a bizottsági 
ülésen a beszámoló készítői. A pénzügyi, gazdasági résznél közösen arra a megállapodásra 
jutottunk, hogy a 2010-es és a 2011-es beszámolók mellé kérjük, hogy - a ráfordított fajlagos 
munkaidő alapján - részletes pénzügyi beszámoló készüljön szakfeladatonként úgy, hogy a 
feladatmutatókat alkalmazni kell, valamint legyenek lebontva az egyes elvégzett feladatok 
szakfeladatokra. 
Értelemszerűen a 2010-re elkészülő táblázatot és számításokat az ott jelenlévő gazdasági 
vezető vállalta, hogy március 30-ig ezt el tudja készíteni. Nyilván a 2011. évi majd jövőre fog 
készülni. Minden egyes szakfeladatra a táblázatba foglalt kimutatás érvényes, és el kell 
készíteni. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Szeretném kérdezni, hogy a 89. sz. előterjesztéshez kapcsolódóan vajon annak a 
határozatnak az eredményét, amely 2/2011. I. 19-i KT határozat, és amelyre vonatkozóan dr. 
Péter Imre vizsgálóbiztos 2011. II. 28-án leadta a vizsgálati jelentését, ezt tárgyaljuk-e? 
Ugyanis úgy látom a vizsgálati jelentést olvasva, hogy ez a jelentés, és a 89. sz. 
előterjesztés részleges fedésben van egymással. és kérdezem, hogy szükséges-e ezt 
tárgyalni, vagy sem, vagy a KT úgy látja, hogy nem szükséges tárgyalni, ill. hogy ezt a 
vizsgálati jelentést mikor fogja a KT megvitatni? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ez egyébként is zárt ülés lenne. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Szeretném felidézni, hogy annak idején a KT hozott egy határozatot, amelyben átfogó 
vizsgálatot rendelt el az ESZEPSZ intézménye felé. A vizsgálattal megbízta a JÜSZB-ot, és 
megbízta a PFB-t. A PFB a vizsgálatot lényegében el sem kezdte, az előkészítő részen 
vagyunk túl. Információkat és adatok gyűjtöttünk, összeállt a vizsgálati tervünk, amit a 
tegnapi nappal a PFB elfogadott, és ma vagy holnap az intézmény vezetője megkapja erről a 
vizsgálat tárgyáról és céljáról a levelet, megkapja azt, hogy milyen dokumentációkat kérünk 
be elsősorban, és utána személyes konzultációkat fogunk folytatni, hogy milyen módon 
történik a pénzügyi vizsgálat. Ezért én azt javaslom – magán javaslatom – hogy azzal az 
anyaggal akkor foglalkozzunk, amikor a pénzügyi részét is mellé tesszük a vizsgálati 
anyagnak, és a májusi testületi ülésre tudjuk elkészíteni a teljes beszámolót, annál is inkább, 
mert az áprilisi ülésen közmeghallgatás lesz, és a körültekintő vizsgálatnak az összefoglaló 
jelentését a májusi ülésre szeretnénk a KT elé tárni. 
 
Gráf Mihály képviselő:  
Az EEB véleménye a 3. sz. mellékletként szereplő beszámoló végén található 3 db vizsgálati 
jelentés, amely egy vizsgálatsorozat, egy ellenőrzés, és két utóellenőrzés megállapításait 
tartalmazza, amit a Pest megyei Közigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala folytatott le 
az ESZEPSZ-nél. Mind a három jelentésben szerepelnek olyan megállapítások, amelyeket 
jelenleg sem orvosoltak még, ill. a fenntartó részére a legutolsó jelentésben, két pontban 
feladatot határoz meg a Hivatal. Az egyik a rendelkezésre álló pénzeszközöknél a tárgyi 
feltételek javítása, másrészről a Gyermekjóléti Szolgálatnak önálló szakmai vezetőt kell 
alkalmaznia. Ezzel kapcsolatban – bár határidőt nem írtak elő – mégis úgy gondolta a 
Bizottság, hogy érdemes lenne elkezdeni ezzel foglalkozni, mégiscsak egy hatósági 
vizsgálatsorozatról van szó. Ezért azt javasoljuk, hogy az Intézményvezetőt kérjük fel, hogy 
tegyen javaslatot a szakmai vezető személyére. Az Igazgató úr úgy nyilatkozott, hogy ez 
megoldható a szervezeten belülről, pénzeszközt kell hozzá rendelni és kérjük, hogy tegyen 
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személyi javaslatot, ill. a tárgyi eszközök javítása tekintetében két dolog jön szóba. Egyrészt 
számítógéppel nem megfelelően ellátott a szervezet, erre is kérnénk az igazgató urat, hogy 
tegyen javaslatot. Nincsen várószoba, a jelenlegi helyen az Ifjúsági Házban ennek a 
megoldása igencsak kilátástalannak látszik, ezzel együtt meg kellene vizsgálni a Hivatal 
szakembereivel közösen, van-e valamiféle lehetőség. Ha mégis lenne, akkor azt kérjük elénk 
terjeszteni. Amennyiben nincs, az is egy információ, de lehetetlent ne kérjen tőlünk a jelen 
helyzetben a felettes szerv. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután egyéb hozzászólás nincs, először a módosító javaslatokat teszem fel szavazásra. 
Egy I. és II. sz. határozati javaslat van előttünk. Lesz egy III. határozat is, mely az EEB 
módosító javaslata, mely szerint „az intézményvezető tegyen javaslatot az áprilisi KT ülésre 
a Családsegítő Szolgálat és Gyermekjóléti Intézmény Szolgálat szakmai vezetői posztjára, 
ill. a számítógép beszerzés és a váróterem kialakítására”. Most a III. határozati javaslatról 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 4 tartózkodással – elfogadva 
 
 Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A IV. sz. határozati javaslat lesz a PFB javaslata, mely szerint „felkéri az intézményvezetőt, 
hogy az ESZEPSZ tagintézményeinél ráfordított fajlagos munkaidő alapján készüljön 
részletes pénzügyi beszámoló az ellátott szakfeladatonként, (továbbá a feladatmutatók 
alkalmazásával lebontva az egyes elvégzett feladatokra jutóan) 2010. évre, ill. a tervezett 
saját bevételek, központi normatívák és támogatások, önkormányzati finanszírozás, továbbá 
ráfordítás kimutatására 2011. március 30-ig”. Most erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az I. sz. határozati javaslatot felolvasom, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem, 6 tartózkodással – nem nyert elfogadást 
 

119/2011. (III. 23.) KT határozat 
a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában 
 (89. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el az Egyesített Szociális 
Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálatnak a Területi Gondozási Központ és a Családsegítő 
Szolgálat szakfeladatairól szóló 2010. évi beszámolóját. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szabó képviselő úr javaslatára a II. sz. határozati javaslatot pontonként teszem fel 
szavazásra: „Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a 2010. évi 
gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok ellátásáról készült átfogó 
értékelésről készült beszámolót” erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 3 igen, 2 nem, 6 tartózkodással – nem nyert elfogadást 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő pont: „elfogadja a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai 
programját” erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő pont: „felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 
Gyámhivatalát a fenti határozatról értesítse, erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
 
Fábry Béla képviselő: 
A Majsai igazgató urat és a két tagintézmény-vezetőt érdemes lenne képbe hozni a 
tekintetben, hogy mi is a kifogás a beszámolókkal kapcsolatban, hisz a KT-nek továbbra is 
fennáll az a kötelezettsége, hogy ezt a tájékoztatót tárgyalja meg. Nyilván egy következő 
alkalommal újra fogjuk tárgyalni, és kellene nekik valamifajta útmutatást adni, hogy mi az, 
ami kifogásolt, és milyen szakmai tartalmat várnak el, vagy mi az, amit beleírjanak még az 
előterjesztésbe. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Válaszolva a Képviselő úrnak: a bizottságunk két órán keresztül tárgyalta az 
előterjesztéseket. Pontosan végigbeszéltük a dolgokat, és azt is megbeszéltük, hogy mit kell 
nekik benyújtani. Teljesen világosan elmondta a Bizottság, hogy a KT arra kíváncsi, hogy az 
a pénz, amit ráfordít ezekre a szolgálatokra, az egy ellátottra mennyibe kerül, ezt szeretné 
tisztán látni, ez a lényege a dolognak. Tehát, milyen feladatok kapcsolódnak hozzá, és 
mennyi pénzbe kerül ez nekünk. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Szeretnék segíteni az intézményvezetőnek meg a tagintézmény vezetőknek, mert az 
előterjesztés a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szól. A 
szakfeladatonként bekért adatok, gondolom nem csak az idős ellátásra, a gyermekjólétre, és 
a családsegítésre vonatkoznak, hanem a pedagógiai szakfeladatra és az egészségügyi 
szakfeladatra is. Nekünk a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról 
szóló beszámolót kell elfogadni. A pénzügyi teljesítés része természetesen az átfogó 
beszámolónak, de amennyiben a bizottsági anyagok ezt tartalmazták részleteiben a JÜSZB, 
az EEB és a PFB szerint, és a vezetők számára hozzáférhetőek, akkor én nyugodt vagyok, 
hogy a következő alkalomra el fogják tudni készíteni a beszámolójukat, csak akkor azt is 
jelöljük ki nekik, hogy ezt a beszámolót mikorra kell elkészíteni. 
Két különböző dologról van szó. Az egyik a KT határozat szerint a PFB és a JÜSZB 
vizsgálata, az egy dolog, és az intézmény beszámolója a másik, ez két dolog. Az előző 
döntésünk a vizsgálatra vonatkozott. Nekem az a kérdésem, hogy a beszámolót az 
intézménynek mikorra kell megcsinálni. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB határozata nem a vizsgálatról szól, az egy teljesen más dolog, ez a beszámolónak a 
kiegészítése. Nem szeretnék belemenni, mert a bizottság tegnap – még egyszer mondom – 
két órán keresztül végigvette a táblázatokat, az összefüggéseket átbeszéltük. Ezekben a 
kérdésekben nem láttunk tisztán. Ezért kérjük vissza március 30-ra. 
 
Majsai László intézményvezető, ESZEPSZ: 
Tökéletesen megértettük tegnap azt a feladatot, amit a PFB elnöke adott nekem és a 
munkatársaimnak. Az én kérdésem az, hogy a beszámoló szakmai része, a 
Területgondozási Központról szóló szakmai rész, és a Gyermekjóléti és Családsegítő 
Szolgálatról szóló szakmai rész is újra írandó, vagy pedig elegendő, ha a szakmai részt 
megtartjuk és azokkal a dolgokkal kiegészítjük, amivel a PFB tegnap megbízott bennünket 
és el is vállaltunk határidőre. A kérdésem egyszerű: 30-án, amikor én benyújtom Önöknek 
újra ezt az anyagot, akkor annak a szakmai részét is meg kell-e változtatnom valamiben? 
Vagy pedig elegendő az, ha a PFB által kért kiegészítéseket megtesszük, ahogy ezt tegnap 
el is vállaltuk? 
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Gráf Mihály képviselő: 
Szerintem ez a kérdés nem a PFB-re tartozik. Az EEB ebben a kérdésben szakmai részben 
a szakbizottság, az pedig nem emelt kifogást, elfogadta a szakmai programot. 
 
Majsai László intézményvezető, ESZEPSZ: 
Akkor 2 bizottsági véleménynek kell megfelelnem a szakmai beszámoló újra benyújtásakor. 
Az egyik az EEB által feladatként ránk rótt és az Önök által az előbbi szavazatokkal 
elfogadott kiegészítés, ill. a PFB által a költségvetéssel és a pénzügyi résszel kapcsolatos 
dolgok, amit március 30-ra kértek, és az egészet egyben kell újra Önök elé tárnom? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Igen. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Értelmezési probléma merült fel az előbb, a határozati javaslatok számozása kapcsán. Az 
előterjesztésben egy I. és egy II. határozati javaslat szerepelt. Ezt megelőzően szavaztunk 
egy III-ról és egy ÍV-ről, ami két bizottsági vélemény alapján fogalmazódott meg. Tehát a 
végéről megvan a III. és IV. határozati javaslat. Kezdtük az I-et, ami nem került elfogadásra. 
A következőnél Szabó képviselő úr kérésére, egyenkénti szavazásra került sor, ez is 
rendben van idáig. Az 1. pont nem került elfogadásra, a 2., 3. pont elfogadásra került, tehát 
azt is meg lehet egyben szavazni azzal a módosítással, hogy az I. pontnál nem fogadja el, a 
másik kettőnél elfogadja, és egy határozati számunk van.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tehát a 2. sz. határozati javaslat így szól, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
nem fogadja el a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 
ellátásáról készült átfogó értékelésről készült beszámolót; elfogadja a Családsegítő Szolgálat 
és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját; felkéri a polgármestert, hogy a Pest 
Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatalát a fenti határozatról értesítse. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

120/2011. (III. 23.) KT határozat 
a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában 
 (89. sz. anyag) 

 
 Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• nem fogadja el a 2010. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 
ellátásáról készült átfogó értékelésről készült beszámolót; 

• elfogadja a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját; 
• felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalát a fenti határozatról értesítse. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

121/2011. (III. 23.) KT határozat 
a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában 
 (89. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy tegyen 
javaslatot az áprilisi képviselő-testületi ülésre a Családsegítő Szolgálat és a Gyermekjóléti 
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Szolgálat szakmai vezetői posztjára, a számítógép beszerzésre és a váróterem 
kialakítására. 
 
Határidő: áprilisi testületi ülés 
Felelős: polgármester, ESZEPSZ vezetője 
 

122/2011. (III. 23.) KT határozat 
a szociális és gyermekvédelmi intézmények 2010. évi munkájáról szóló beszámoló 

elfogadása tárgyában 
 (89. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy az ESZEPSZ 
tagintézményeinél a ráfordított fajlagos munkaidő alapján készüljön részletes pénzügyi 
beszámoló az ellátott szakfeladatonkénti, (továbbá a feladatmutatók alkalmazásával  
lebontva az egyes elvégzett feladatokra jutóan) 2010. évre, ill. a tervezett saját bevételek, 
központi normatívák és támogatások, önkormányzati finanszírozás, továbbá ráfordítás 
kimutatására 2011. március 30-ig. 
 
Határidő: 2011. március 30. 
Felelős: polgármester, ESZEPSZ vezetője 
 
13. sz. napirend: Előterjesztés a CORA üzlethelyiség hasznosítása tárgyá ban (102. sz. 
anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A bizottságunk az előterjesztésben szereplő határozati javaslat helyett azt javasolja, hogy 
létesüljön a CORA-ban marketing információs iroda, mégpedig a fóti vállalkozók aktív 
bevonásával, és ez rotációs rendszerben történjen. Azért gondoltunk erre a megoldásra, 
mert egyrészt lehetőséget adnánk a vállalkozóknak, hogy ott bemutassák a termékeiket, 
másrészt ők gondoskodnának a bemutatásról, az egész napi állandó felügyeletről, 
harmadrészt pedig Fótnak ez igen csak emelné a hírnevét, ha jól kerülne megszervezésre. 
Az Önkormányzat pedig nagyon hasznosan használná fel ezt az üzlethelyiséget, amely ott 
áll már évek óta kihasználatlanul. Javasoljuk a PFB javaslatának az elfogadását. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Rendben lévőnek látszik a javaslat, de az előterjesztés első bekezdésében az szerepel, 
hogy a Hipermarket Kft-vel kötött szerződés kiköti, hogy az Önkormányzat kizárólag okmány- 
és információs iroda céljára használhatja a helyiséget. Lehet, hogy ez belefér ebbe a 
kategóriába, de ha nem fér bele, akkor viszont mindenképpen a szerződés módosítását kell 
kezdeményeznünk. Amennyiben a Hipermarket Kft bele megy ebbe a változtatásba, abban 
az esetben lehet ezt a funkciót ennek a helyiségnek megadni. 
 
Földi Pál képviselő: 
Ha Fábry úr tovább olvasta volna a bérleti szerződés 4.6 pontja értelmében a bérlő kizárólag 
a bérbeadó előzetes és írásos hozzájárulásával jogosult az üzlethelyiség bérleti jogát, 
használati jogát, üzemeltetését, ezek járulékos jogait részben, vagy egészben, az 
üzlethelyiség részére vagy egészére, tekintettel harmadik személy részére bármilyen 
közvetlen, vagy közvetett formában átruházni, átengedni, megosztani, a továbbiakban 
használatba adni. Ez pontosan arról szól, hogy bármire lehet használni, nem csak kizárólag 
erre. Okmányirodát már próbáltunk itt létrehozni, és az igen jelentős anyagi megterhelést 
jelentene az Önkormányzatnak. Amikor egy cég lett volna, akkor Fábry Béla éppen nagyon 
ódzkodott az ellen, pedig a cég kifizette volna az Okmányiroda minden költségét. Most az 
Önkormányzatnak közel 30 M Ft-ot kellene beleinvesztálnia. Én továbbra sem zárkózom el 
attól, hogy ott Okmányiroda működjön, én a PFB ülésén minden olyan javaslatra igennel 
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szavaztam, ahol arról volt szó, hogy valami úton-módon használjuk a helyiséget, és ne 
mondjunk le a bérleti jogról. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Kedves Pali! Amit állítasz, az tételesen nem igaz. Te is ott voltál azon a bejáráson, amikor 
illetékes, magas beosztású kormányhivatalnokokkal arról tárgyaltunk, hogy hogyan lehetne 
Okmányirodát működtetni ebben a helyiségben. Példákat is hoztak arra vonatkozóan, hogy 
egyik, vagy másik önkormányzat hasonlóan a mi elképzelésünkhöz – amennyiben ez a 
Dunakesziekkel megoldható lett volna – hogy ebben a Hipermarket Kft által fenntartott 
üzletben kihelyezett okmányiroda működhessen. Az, hogy én ezt elleneztem volna, ez 
egyszerűen tételesen nem igaz. Kérlek, vizsgáld felül ezt az állításodat. Ezzel együtt én is 
azt mondom, hogy ezt a helyiséget semmilyen körülmények között nem szabad visszaadni 
használatba, és amennyiben a tulajdonos eltekint attól, hogy kizárólag okmány- és 
információs iroda céljára lehessen használni – mert a két bekezdés az előterjesztésben 
ellentmondásban van egymással – és ő tudomásul veszi, hogy ott mi a fóti vállalkozók 
részére bemutatási lehetőséget teremtsünk, akkor számomra ez elfogadható. 
 
Földi Pál képviselő: 
Teljesen tisztán emlékszem mindenre. A Fábry Béla által vezetett frakció az elmúlt 
időszakban akadályozta meg ott, hogy egy cég Okmányirodát – mindenféle költségeit 
kifizetve – létrehozzon számunkra. Mindenfajta eszközzel megakadályozták ezt, leszavazták, 
és gátat szabtak ennek. Ezt bármikor merem vállalni, mert nem csak Dunakeszivel, hanem 
Rákospalotával is felvettük a kapcsolatot, és ők hajlandók voltak arra, hogy velünk együtt 
működjenek. Nem én nem szavaztam meg. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Másként emlékszünk vissza, én arra nagyon határozottan emlékszem, - és iratok is vannak 
arra vonatkozólag - hogy a kormánytisztviselőkkel együtt bejártuk ezt a helyiséget. Pali, Te is 
ott voltál, ne tagadd le, hogy ott voltál! 
Az a cég, amelyik rendkívül nagyvonalúan, és rendkívül határozottan és egyértelműen 
anyagi felelősséget is vállalva, ezt az okmányirodát akarta volna finanszírozni, ez a cég 
Magyarországról kivonult. Egyébként pedig, amennyiben tudunk létrehozni okmányirodát Fót 
közigazgatási területén, akár itt a városházán, akár a CORA-ban, vagy bárhol, amelyik a fóti 
polgárokat kiszolgálja okmányirodai szolgáltatással, oldjuk meg. Én ennek soha nem voltam 
a kerékkötője, és ezután sem leszek. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most két lehetőség van, az egyik a fóti vállalkozóknak a megjelenési lehetősége, és meg 
kellene vizsgálni az okmányiroda lehetőségét is, akár Rákospalotával ismét fel kellene venni 
a kapcsolatot és közösen megpróbálni. 
Felteszem szavazásra a PFB javaslatát, hogy a fóti vállalkozóknak lehetőséget biztosítanánk 
a megmutatkozásra, amennyiben ehhez a Hipermarket is hozzájárul. Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Másik lehetőség az Okmányiroda nyitásának a lehetőségét megvizsgálni, akár 
Rákospalotával felvenni a kapcsolatot, és velük együttműködve megnyitni az irodát, persze 
ha lehetséges, elsősorban önállóan. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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123/2011. (III. 23.) KT határozat 
a CORA üzlethelyiség hasznosítása tárgyában 

 (102. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy a 2151 Fót, Fehérkő u. 1. szám alatti Hipermarketben 

található B 51-es számú üzlethelyiséget közüzemi ügyfélszolgáltatónak bérbe kívánja 
adni;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a szóba jöhető közműszolgáltatókkal tárgyaljon az 1. 
pontban meghatározott üzlethelység bérbeadásáról; 

3. marketing-információs iroda rotációs rendszerben történő esetleges létrehozását 
határozza el a fóti vállalkozók részére és aktív bevonásával, amennyiben ehhez a 
Cora Hipermarket is hozzájárul;  

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pont alapján folytatott tárgyalásokról számoljon be 
a Képviselő-testületet soron következő ülésén. 

 
Határidő: áprilisi képviselő-testületi ülés 
Felelős: polgármester 
 

124/2011. (III. 23.) KT határozat 
a CORA üzlethelyiség hasznosítása tárgyában 

 (102. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vizsgálja meg 
az okmányiroda létesítésének a lehetőségét, esetlegesen Rákospalotával történő közös 
üzemeltetés vonatkozásában. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: polgármester 

 
14. sz. napirend: Előterjesztés megbízási szerz ődés jóváhagyása pályázatírói feladatok 
ellátására tárgyában (108. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A véleménylapon nincs rajta, de a megbízási szerződésben néhány módosítást javasol a 
PFB. A módosításokat most én fogom elmondani. Először is a megbízás tárgya 2. pontnál 
helyesírási hiba van, mert a megbízott megbízza a megbízottat, azt logika szerint kérem 
javítani. A 2. pontnak a 3 bekezdése után javasoljunk egy olyan mondatot beemelni, hogy a 
pályázatíró cég bemutatja és egyezteti a pályázati projekt stratégiáját. Mielőtt bármihez 
hozzákezd, ezt a stratégiát kérjük egyeztetni. 
A 4. pontban szeretnénk pontosítás céljából beállítani azt, hogy minek számítandó a 
százaléka, mert a 4. pont így szól: megbízási díj, szerződő felek megállapodnak abban, hogy 
megbízott a támogatásban részesített, azaz nyertes pályázatok után az alábbiak szerint 
jogosult sikerdíjat leszámlázni a megbízó felé. Itt a támogatás összegének a százalékáról 
van szó, az elnyert támogatás összegéről, nincs pontosítva. 
 
Földi Pál képviselő: 
Szeretnék a határozati javaslathoz még egy pontot hozzátenni, hogy minél hamarabb 
kezdődjön meg a munka a szerződés megkötése után, és a Szervezési csoport adja meg 
azokat a prioritásokat, amik a gazdasági programban szerepelnek. 
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Dr. Barkóczi Péter szervezési csoportvezető, fóti PH: 
A pályázatíró cégnek voltak észrevételei, ezek a PFB ülését követően érkeztek be, ezért 
szóban szeretném ismertetni. Ezek a Szervezési csoport részéről elfogadhatóak. 
A 2. pontban, a megbízás tárgya. Itt kiegészülne a feladat azzal, hogy pályázatfigyelés és a 
megbízót érintő valamennyi pályázati lehetőségről való folyamatos tájékoztatása, elsősorban 
elektronikus úton, hetente egy alkalommal a tájékoztatás napját megelőző héten kiírt 
pályázatokról. 
Az 5. pontban a megbízott vállalja minden olyan esetben, amikor megbízó nem kap időben 
tájékoztatást egy számára szükséges és fontos pályázatról, itt van a közbevetés, melynek 
következtében a pályázatot nem sikerül határidőben benyújtani, úgy hibás teljesítésű 
kötbérként 500 E Ft-ot köteles megfizetni megbízó részére. A kötbért megbízott 
pályázatonként egyszeri alkalommal köteles megfizetni. 
További kiegészítés a végén: a meghiúsulási kötbér mértéke a számított sikerdíj 10 %-a, 
amelyet szintén egyszeri alkalommal, pályázatonként köteles megfizetni megbízott, megbízó 
részére. A pályázat késedelmes beadása megbízottnak nem felróható, ha a megbízó a 
megbízott részére a pályázat benyújtásához szükséges információt, adatot, dokumentumot, 
stb. nem szolgáltatja megfelelő időben. Ennyi a módosítás a részükről. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Egy módosítást szeretnék kérni, ami szerintem elfogadható, hiszen a mi érdekeinket 
szolgálja. A heti egyszerit szeretném módosítani 24 órán belülire, ugyanis a közelmúltban is 
voltak olyan pályázatok, amik megjelentek, megnyitották és volt rá 14 nap a beadási 
határidő. Ha most megjelenik, megírtak valamit 5 nap múlva megkapjuk róla az értesítést, 
vagy hetente egyszer, akkor egy pályázaton való induláshoz a KT-nek kell egy döntése, 
utána neki kell állni összekészíteni az anyagokat, mindent, ami egy pályázathoz kell. Kapjuk 
meg ezt 24 órán belül, főleg, miután elektronikus úton megy. Ez gondolom megoldható. 
 
Dr. Barkóczi Péter szervezési csoportvezető, fóti PH: 
A tárgyaláson elhangzott, hogy hetente egy alkalom, nincs 24 óra. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A hetente egy napra való módosítást nem igazán értem, mert a pályázatok határidejének a 
kiírása azért nem úgy van, hogy kedden megjelenik, és szerdán be kell adni. Ha minden 
héten egy teljes körű tájékoztatást kapunk, elhangzott a tárgyaláson, hogy akár arra is 
hajlandóak, hogy kijönnek személyesen, és részletesebb tájékoztatást adnak a 
pályázatokról.  
Az előbb a felsorolásomból kihagytam egy nagyon fontos dolgot és kérem, hogy akkor a 
pályázatíró cég jelenlévő képviselőjének a figyelmét is felhívom rá, a megbízás tárgya közül 
a francia bekezdések közül kimaradt, hogy ő felelős a pályázat beadásáért. Ez egy nagyon 
fontos dolog, hiszen erről vannak negatív tapasztalataink, és ezért kértük, hogy ez legyen 
benne, a megbízás tárgyában. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem változtatás, csak azt a technikai dolgot szeretném mondani, hogy a 6. pont szerződő 
felek jogai, kötelességei megbízó részéről, a kapcsolattartás részéről felelős itt az van a 
szerződésben, hogy a jegyző jelöli ki. Írjuk be a szerződésbe a nevet, címet, telefont, e-mail 
címet, hogy ne később kerüljön ez megvitatásra, és rögtön tudják, hogy kit kell értesíteni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Először a PFB javaslatát teszem fel szavazásra a 2 pontnál egy helyesírási hiba van (erről 
külön nem szavazunk) ez egy elírás, amit szükséges javítani, a következő javaslat az volt, 
hogy a harmadik „bajusz” után kerüljön egy negyedik, és kerüljön ide, hogy a pályázatíró cég 
a stratégiáját bemutatja és egyezteti, erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodással – elfogadva (jelenleg 10-en vagyunk, 
Fábry képviselő úr nincs jelen) 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő javaslat a 4. pontra vonatkozott, a megbízási díjra: szerződő felek 
megállapodnak abban, hogy megbízott a támogatásban részesített, azaz az elnyert 
támogatás összege után az alábbiak szerint jogosult sikerdíjat leszámlázni megbízó felé. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva  
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismét 11-en vagyunk jelen, Fábry képviselő úr visszaérkezett. 
 
Visszamegyünk a 2. ponthoz, ott van egy módosítás: pályázatfigyelés és a megbízót érintő 
valamennyi pályázati lehetőségről való folyamatos tájékoztatása elsősorban elektronikus 
úton, hetente egy alkalommal a tájékoztatás napját megelőző héten kiírt pályázatokról. Erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő módosítás az 5. pontra vonatkozott: megbízott vállalja, hogy minden olyan 
esetben, amikor megbízó nem kap időben tájékoztatást, a számára szükséges és fontos 
pályázatról, és itt jön a módosítás: melynek következtében a pályázatot nem sikerül 
határidőre benyújtani, úgy hibás teljesítésű kötbérként, 500 E Ft-ot köteles megfizetni 
megbízó részére. A kötbért megbízott pályázatonként egyszeri alkalommal köteles 
megfizetni megbízó részére. Ugyanezen a ponton belül még az utolsó mondat után: a 
meghiúsulási kötbér mértéke a számított sikerdíj 10 %-a, melyet szintén egyszeri 
alkalommal, pályázatonként köteles megfizetni megbízott megbízó részére. A pályázat 
késedelmes beadása megbízottnak nem felróható, ha a megbízó a megbízott részére 
pályázat benyújtásához szükséges információt, adatot, dokumentációt, stb. nem szolgáltatja 
megfelelő időben. . Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 6. pontban volt még egy szó az első mondatnál. Megbízó részéről a kapcsolattartásért Fót 
Város Önkormányzat jegyzője felel, aki köteles a konkrét kapcsolattartásra kijelölt tisztviselő 
nevét és elérhetőségét írásban a megbízott tudomására hozni. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva  
 

125/2011. (III. 23.) KT határozat 
megbízási szerződés jóváhagyása pályázatírói feladatok ellátására tárgyában 

 (108. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. jóváhagyja a jelen előterjesztés mellékletét képező pályázatírói cég vállalkozási 

szerződését az elfogadott módosításokkal; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott szerződést írja alá; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a várható pályázatírói sikerdíj összegét – legfeljebb 25 

millió forint keretösszeg erejéig – építtesse be a 2011. évi költségvetés soron következő 
módosításába. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester    
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15. sz. napirend: Előterjesztés a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos 
eljárás szabályairól szóló 10/1999. (VI. 18.) sz. K T rendelet módosítása tárgyában (97. 
sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A bizottságunk a rendeleti javaslatot elfogadásra javasolja, viszont van egy másik 
javaslatunk, ami csak áttételesen kapcsolódik ide a piac témában. A PFB szeretné a piac 
létesítésével kapcsolatos előkészítő munkálatokat egy munkacsoport számára átadni. Ebbe 
a munkacsoportba szeretnénk javasolni dr. Vörös Mihályt, aki ezen a területen járatos és 
tagja is a Magyar Piacok Szövetségének. A piac lehetőségének a vizsgálata az áprilisi 
testületi ülés anyagában szerepel. Ezt azért említettem meg ennek az anyagnak a kapcsán, 
mert a Dózsa György út, ill. a piacok és az őstermelők témája miatt fontosnak tartom. Kérem 
Polgármester asszonyt, hogy a rendeleti javaslaton kívül szíveskedjen megszavaztatni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendelet 15. §. 2. bekezdése az alábbiak szerint módosul: az őstermelők kivételével meg 
kell tagadni a közterület-foglalási engedély kiadását abban az esetben, ha a közterülettől, 
elárusítóhelytől, közúttól számítva 100 méteren belül hasonló cikket árusító üzlet működik. 
 
A rendelet 15. §. 3. bekezdése az alábbiak szerint módosul: a település közterületein, az 
alábbi helyeken nem adható ki alkalmi és mozgóárusításra engedély: húsvéti, karácsonyi, 
szilveszteri alkalmakra, illetve fenyőfa kivételével közterület-használati engedély, és itt van 
egy felsorolás. 
 
Szabó Mihály képviselő, ügyrendben: 
A véleménylapokon szereplő módosító javaslatokat automatikusan fel kellene tenni 
szavazásra. A JÜSZB-nek van egy módosító javaslata, ami a következő: a vonatkozó 
rendelet, ugyanis a JÜSZB ülésén jelen volt dr. Szotyori Judith ügyvéd, a Bizottság két 
jogász tagja, ill. dr. Ruzsics Balázs a Hivatalból, és több hibát is találtak az anyagban. Abban 
maradtunk, hogy a legmegfelelőbb az lenne, ha a vonatkozó rendeletet a jelen rendelet 15. 
§-nak 2. és 3. bekezdésének a végrehajtás alóli felfüggesztéséről szólna a testületi határozat 
azzal a kiegészítéssel, hogy a Németh Kálmán út, mint számozott főútvonal, állami 
fenntartású közút, a mellé mi nem is adhatunk ki semmiféle közterület-használati engedélyt, 
erre nem mi vagyunk jogosultak. Személyes tapasztalatom a Dózsa György úton, nemcsak 
nekem, több más vállalkozónak is azért került visszavonásra a közterület-használati 
engedélye, mert kiderült, hogy az Önkormányzat nem adhat ki ilyet. Ugyanez vonatkozik a 
Németh Kálmán útra is. 
 
Kárpáti Gábor környezetvédelmi szakreferens, fóti PH: 
A mai napon, a testületi ülésen már elhangzott az a kijelentés, ill. kérés, hogy a Dózsa 
György utat vegyük át kezelésbe a Magyar Közút Nonprofit Zrt-től. Itt azért vonatkozik a 
Dózsa György útra a közterület-használati engedélyek visszavonása, mert az jelenleg a 
Magyar Állam tulajdona, és a Magyar Közút Zrt a kezelője. A Németh K. út és a többi 
főútvonalunk általában csak a szegély, kiemelt szegélyeknél csak a szalagcsík, vagy az 
aszfaltcsík. Amennyiben nem kiemelt szegély van, ott pedig a vizesárokig a Magyar Állam 
tulajdona, ill. a Magyar Közút kezelésében lévő terület. A szóban forgó terület – amiről itt szó 
van a Németh K. útnál – ez az önkormányzat tulajdona, tehát kiadható közterület-használati 
engedély. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Károlyi István utcában lehet? 
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Kárpáti Gábor környezetvédelmi szakreferens, fóti PH: 
A Károlyi István utca csapadékvizes, tehát ott az árokig, árkon kívül lehet, az önkormányzati 
tulajdon. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendeleti javaslatban az áll, hogy nem adható ki engedély és benne van a Károly István 
utca is. 
 
Kárpáti Gábor környezetvédelmi szakreferens, fóti PH: 
Ez így van, ugyanúgy, mint a többi főútvonalunk, pl. Vörösmarty, Kossuth, Keleti M., Szabó 
D., Móricz, Németh Kálmán utcák. A Dózsa György út volt az e./ pontban, ahol most csak 
egy kis „mínuszjel” látható azért, mert az ki lett véve, mert nem a mi területünk. Ez azt jelenti, 
hogy az alábbi helyeken nem adható ki, kivétel ezen ünnepek alkalmával, bizonyos alkalmi 
cikkek árusítására nem adható ki engedély, viszont ezekre tehát húsvét, karácsony, 
szilveszter alkalmával kiadhatóak valami cikkre, ill. fenyőfa árusítására közterület-használati 
engedély az alább felsorolt helyeken. Itt nem szerepel a Dózsa Gy. út azért, mert a Dózsa 
Gy. út nem a mi területünk. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kérném, hogy a Szotyori ügyvédnőt hallgassuk meg, ugyanis a bizottsági javaslat azért 
született, mert a 15. §. 2., 3. bekezdésének a felfüggesztésével elérhető az a cél, ami 
egyébként az előterjesztésnek a bevezetőjében le van írva, viszont a jelen rendelet 
átnézésekor kiderült, hogy a rendeletnek számtalan hibája van, és a javaslat is azzal 
fejeződik be, hogy egészen addig kerüljön végrehajtás alól felfüggesztésre, amíg a rendelet 
átdolgozása, ill. a jogharmonizációja el nem készül záros határidőn belül. 
 
Szotyori Judith ügyvéd: 
A következő volt a gond: az egyik a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatosan, a 
másik a közterület-foglalással kapcsolatban. Az egyik egy hatósági aktus, a másik egy 
polgári jogi jogügylet. Az egyiket a Hivatal adja ki, a másikat pedig, mint polgári jogi 
jogügyletet a polgármester, ill. átruházott hatáskörben. 
Miután itt az előterjesztés a közterület-használat engedélyezésével kapcsolatban volt, és 
ugyanakkor tartalmában a rendelet a közterület-foglalásra vonatkozik, annyira nincsen 
harmonizálva a kettő, mert az két külön jogintézmény, hogy ezért javasoltuk azt, hogy ne 
legyenek akadályozva az őstermelők az árusításban. Ennek a rendeletnek ezt a tiltó 
szabályát a 15. §. 2. és 3. bekezdésének a végrehajthatóságának a hatályát kell 
felfüggeszteni. Ebből az következik, hogy mindaddig, amíg nincs meg az új és a magasabb 
rendű jogszabályokkal harmonizáló helyi rendelet, addig ne legyen tiltás az őstermelők 
árusítására vonatkozóan. 
El kell dönteni, hogy hatósági aktus, vagy tulajdonosi. Ha elírás van benne, akkor is elírás és 
rossz az előterjesztés. Ez került Bizottság elé és ott négyen jogászok néztük meg betűről-
betűre a jogszabály alapján. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő módosítás: a település közterületén, az alábbi helyeken nem adható ki 
közterület-használati engedély alkalmi és mozgóárusításra, húsvét, karácsony, szilveszteri 
alkalmi cikkek, illetve fenyőfa, valamint őstermelő kivételével közterület-használati engedély. 
A h./ pontból kikerül a Németh K. utcánál a kivétel, az egész zárójeles rész. 
A felolvasott módosítást teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendeletet egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 



 33 

 
Fót Város Önkormányzat Képvisel ő-testületének 

12/2011. (III. 30.) számú rendelete 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 12/2011. (III.30.) számú rendelete a 
közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 3/2000. (II.25.) 
sz., 17/2000. (IX.29.) sz., 36/2003. (XII.15.) sz., 8/2005. (V.18.) sz., 37/2006. (XII.20.) sz., 
13/2008. (VI.11.) sz. és 24/2010. (XII.22.) sz. KT rendeletekkel módosított 10/1999. (VI.18.) 
sz. rendelet módosításáról. 
 
16. sz. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzat 2011. évi közbesz erzési 
tervének tárgyában (87. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A JÜSZB-nek volt egy módosító javaslata: azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra a 
határozati javaslatot, hogy kerüljön bele a közbeszerzési tervbe a pályázatíró cég 
kiválasztása tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás. 
Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

126/2011. (III. 23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének tárgyában 

 (87. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
1. elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező 2011. évi közbeszerzési tervet, 

azzal a kiegészítéssel, hogy abban szerepeljen a pályázatírói cég kiválasztása 
tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárás; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a közbeszerzési terv Kbt.-ben foglalt kötelezettségeinek 
(nyilvánosság, módosítás, aktualizálás) tegyen eleget. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
10 perc szünetet rendelek el. (18.41 perc) 
 

S z ü n e t 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Folytatjuk az ülést. (19.02 perc) 
 
17. sz. napirend: Tájékoztató az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem 
önkormányzati felépítmények szerz ődéses jogviszonyának felülvizsgálata tárgyában 
(104. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A 104. sz. anyag átvizsgálása után a bizottság azt a javaslatot terjeszti a KT elé, hogy az 
előterjesztésben lévő eltérések miatt intézkedéseket szükséges tennie a Hivatalnak, és 
ezekről az intézkedésekről tájékoztassa a KT-et. Azt, hogy milyen intézkedéseket kell tenni, 
8 esetben lehet, hogy hatféle intézkedés, ezért nem soroltuk fel egyesével, hanem nyilván 
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meg kell tenni, és erről kérünk tájékoztatást. A PFB határozati javaslata az, amit most 
elmondtam. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB véleménye a véleménylapon olvasható, amit kiegészítenék még azzal, ami nincs 
rajta, hogy ez a javaslat azért született, mert a 104. sz. előterjesztésben 9 önkormányzati 
ingatlanon lévő magántulajdonban lévő felépítmények szerepelnek, és ezen felépítményekre 
vonatkozó közterület-használati engedélyek jelen pillanatban, jelen tartalmukkal súlyosan 
csorbítják az Önkormányzat vagyona feletti rendelkezéssel kapcsolatos jogait. Ezért kértük 
azt, hogy a testület szavazza meg, hogy kérjék fel az Önkormányzattal leszerződött két 
jogászt dr. Szotyori Judithot és dr. Nagy Attilát arra, hogy a 9 ingatlanra vonatkozó 
szerződést egyedileg kezelve, hiszen mindegyik más és más. Találják meg a jogi 
lehetőségét annak, akár szerződés-módosítással – természetesen nem egyoldalúan, hisz 
ilyet nem lehet – de a másik fél bevonásával, hogy az Önkormányzat vagyona feletti 
rendelkezési lehetősége visszaálljon. Gondolok itt pl. olyanokra, hogy amikor egy 
felépítménynek a tulajdonosa által elkövetett hiba miatt mindig élő példa a Fenyő büfé, két 
éven keresztül nem fizette a terület-használati díját, utána a KT felmondta a bérleti 
szerződést, annak ellenére vígan üzemel ott egy játékterem és mérik a sört. Egész 
egyszerűen már polgári peres eljárás van folyamatban, testületi határozat van arról, hogy a 
felépítménynek onnan el kellene tűnnie, és a helyén egy parkoló kialakítása történjen meg, 
az óvoda, a kisalagi fiókkönyvtár, ill. a közösségi ház látogatói számára. Nem tudjuk 
megtenni, nem férünk hozzá a saját vagyonunkhoz egy rossz szerződés miatt. 
Használatbavételi engedélyek vannak kiadva, és a használatbavételi engedélyeken szereplő 
elfoglalt terület nagysága, ill. a valós foglalt terület nagysága között több esetben eltérés van. 
Ez minden esetben pozitív eltérés, tehát nagyobb a foglalt terület mértéke, mint a 
területhasználati szerződésben foglaltak négyzetméter. Ezt a bérleti díjban érvényesíteni 
kell, ami szintén szerződés-módosítással jár. Bele kell foglalni a szerződés-módosításba, ha 
az Önkormányzatnak a bérlő hibájából eredeztethető okból a szerződést fel kell mondani, 
akkor a felépítményt x időn belül, de valahogy el lehessen takarítani onnan, hisz akkor nem 
tudunk egész egyszerűen rendelkezni a saját vagyonunkkal. 
 
Kárpáti Gábor környezetvédelmi szakreferens, fóti PH: 
Ugyan én aláírtam az előterjesztést, de azt tudni kell, hogy itt nem volt szó arról ebben az 
előterjesztésben, hogy ki rendelkezik közterület-használattal, és ki rendelkezik egyéb 
szerződéssel. Az egész a Fenyő-büfé ügyéből indult ki. Hozzá kell tennem, hogy a Fenyő 
büfé nem tudom milyen okból kifolyólag sok-sok évvel ezelőtt, bérleti szerződéssel szerezte 
meg a területet és használja ma is. A többi 8 esetben szó nincs szerződésről, közterület-
használati engedélyük van, és semmilyen bérleti szerződésük nincs, tehát szerződés-
módosítást nagyon nehéz lesz végrehajtani, ha nincs. 
A rendelet alapján a közterület-használati engedély a hatósági engedéllyel megy ki, egy un. 
közterület-használati engedély határozattal és nem bérleti szerződéssel, ez két külön 
fogalom. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Amit Kárpáti úr mond, azt elfogadom, de igazából nem érdekel. Én azt kértem a Hivataltól, ill. 
a jogászoktól, hogy teremtsék meg a lehetőséget. Mi képviselők csak egy szándékot tudunk 
kifejezni, ill. elhatározni. Utána pedig a hozzáértő szakembereknek a dolga, hogy ezt a 
szándékot a megfelelő jogszabályokkal, megfelelő formába és keretbe öntsék. Nem érdekel, 
hogyan, egy a lényeg, önkormányzati tulajdonhoz, önkormányzati területhez az 
önkormányzat nem fér hozzá, és ezt meg kell oldani, hogy a saját területünk felett 
rendelkezhessünk. Főleg olyan esetekben, mint pl. a Fenyő-büfé. Lesz majd a zárt ülésen is 
egy hasonló eset, szinte ugyanerre vonatkozik, ezt meg kell oldani. A megoldás a Hivatal és 
az ügyvédek dolga lesz, engem nem érdekel milyen módon, de meg kell találni a megoldást. 
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Kárpáti Gábor környezetvédelmi szakreferens, fóti PH: 
Nem kívánom a Hivatalt különösebben védeni, mert ha az elődeink hibáztak, azt is nekünk 
kell helyrehozni. Hozzáteszem, hogy ezek az épületek kb. 1988. körül épültek fel, hogy 
akkor, mint, milyen módon mentek ezek a dolgok, erre én sajnos nem tudok válaszolni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester, ügyrendben: 
Ne oldjuk meg itt most ezt az ügyet, a JÜSZB-nek és a PFB-nek volt egy-egy módosító 
javaslata, szavazzunk azokról, és oldja majd meg a szakma. 
 
Kárpáti Gábor környezetvédelmi szakreferens, fóti PH: 
A KT a decemberi ülésén a közterület-használati díjakat módosította. Ez többek között érinti 
is a Fenyő büfé kivételével, mert neki nem közterület-használati engedélye volt, hanem 
bérleti szerződése, a másik nyolc ingatlan tulajdonosát érinti ez a változás. Az lenne a 
kérdésem, hogy addig az újat ne adjuk ki nekik, mert voltak, akik már kérnék az újat, mert 
fizetnék a részleteket, vagy egész odáig ne kerüljenek kiadásra az újak, amíg ezt esetleg a 
jogászok felül nem vizsgálják. Amíg meg nem kapják a határozatot, addig nem tudják az új 
díjat fizetni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kárpáti úr! Természetesen a rendelkezésre álló információk, iratok és tudás alapján a 
közterület-foglalási engedélyeket és bérleti díjakat a jelen ismeretek alapján el kell számolni. 
Ha a vizsgálat kideríti, hogy ott valami nem jó, mert több, vagy kevesebb, akkor majd 
módosítotok rajta. A jelenlegi tudás szerint ezt rendbe kell tenni, nem szabad várni, mert 
akkor a Hivatal hibájából felhalmozódnak esetleg olyan kiadások, ami nehéz helyzetbe 
hozhatja az embereket, mert egy összegben kell esetleg fizetniük. Fenntartom továbbra is, 
hogy ne most oldjuk meg a problémát, a vitát zárjuk le, és a módosító javaslatokról 
szavazzunk. 
 
Kárpáti Gábor környezetvédelmi szakreferens, fóti PH: 
Az első 8 esetben, akik közterület-használati engedélyesek, azon ingatlanokon ez az 
ominózus Jakubecz-Mohácsiné-féle dolog, azon kívül a többieknek nincs díjfizetési 
elmaradásuk, tehát náluk ez nem merült fel. Ha nem adunk ki határozatot, akkor lesz 
díjfizetési elmaradásuk természetesen. 
A szerződéssel kapcsolatban elmondanám a bérleti szerződéseket a Hivatal intézte, de az 
mint vagyonhoz tartozó dolog, az vagyongazdálkodás. Szerintem most ott eléggé nagy űr 
tátonghat, hogy a vagyongazdálkodás ki lett szervezve a Kft-hez, és ott egy picit luknak 
érzem a Hivatalnál ezen részét, mert a Fenyő büfénél is lehet, hogy esetleg ebből adódhat a 
díjfizetése probléma. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A szükséges intézkedéseket meg kell tenni,  erről készüljön előterjesztés, és tájékoztassák a 
KT-t. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő javaslat: a bizottság felkéri dr. Szotyori Judith és dr. Nagy Attila ügyvédeket, 
hogy a vonatkozó felépítményekkel kapcsolatban a 2011. májusi ülésre készüljön 
előterjesztés, melyben vizsgálják felül az önkormányzat fokozottabb lehetőségének 
védelmét, továbbá azt, hogy az önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyakkal 
kapcsolatos tulajdonlási jogok ne csorbuljanak. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
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127/2011. (III. 23.) KT határozat 
Tájékoztató az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítmények 

szerződéses jogviszonyának felülvizsgálata tárgyában  
(104. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• az önkormányzati, illetve közterületen lévő nem önkormányzati felépítmények 
szerződéses jogviszonyának felülvizsgálata tárgyában adott tájékoztatást elfogadja; 

• felkéri dr. Szotyori Judith és dr. Nagy Attila ügyvédeket, hogy a vonatkozó 
felépítményekkel kapcsolatban a 2011. májusi ülésre vizsgálják meg az 
önkormányzat fokozottabb védelmének a lehetőségét, továbbá azt, hogy az 
önkormányzati tulajdonban álló vagyontárgyakkal kapcsolatos tulajdonosi jogok ne 
csorbuljanak. 

 
Határidő: 2011. májusi KT ülés 
Felelős: polgármester, dr. Szotyori Judith és dr. Nagy Attila ügyvédek 
 
18. sz. napirend: Előterjesztés  Zsebkalauz kiadvány rendelése tárgyában (101. sz. 
anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Egy kérdés merült fel a bizottságon, hogy ezt ki fogja elkészíteni. Itt egy négynyelvű 
ismertető van Fótról. Először is meg kellene fogalmazni a magyar nyelvűt, aztán le kellene 
fordíttatni tisztességes minőségben, erre felkérhetnénk a jegyzőt, aki a Hivatalban keresse 
meg ennek az útját. Ha be kell vonni ehhez valamiféle idegen nyelvhez értő embert, akkor 
arra valami pénzösszeget különítsünk el. Nem tudom volt-e már ilyenre példa.  
Egy 3. határozati pontot kérem, tegyünk a határozathoz, amelyben a testület felkéri a jegyzőt 
a tartalom elkészítésére. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Miután elkészül a tartalom, a PFB javasolja, hogy sokszorosítás előtt az EEB hagyja jóvá a 
kiadványt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszem szavazásra az EEB javaslatát, mely szerint a KT felkéri a jegyzőt a tartalom 
elkészítésére és összeállítására. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő pontba pedig bekerül, hogy az EEB ellenőrizze és hagyja jóvá, hogy az így 
összeállított tartalmat ellenőrizze és hagyja jóvá a kiadvány tartalmát sokszorosítás előtt. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egyben teszem fel a határozati javaslatot azzal, hogy a megszavazott sorrendek 
megváltoznak, a 3. pont lesz az első, a 2. pont lesz, amit most negyediknek szavaztunk meg, 
és úgy következik a következő kettő, harmadikként és negyedikként. Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
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128/2011. (III. 23.) KT határozat 
Zsebkalauz kiadvány rendelése tárgyában 

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

1. felkéri a Jegyzőt a Zsebkalauz kiadvány tartalmának összeállítására és elkészítésére; 
2. felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a kiadvány tartalmát ellenőrizze, és 

sokszorosítás előtt hagyja jóvá.      
3. felkéri a Polgármestert, hogy rendeljen 1250 db Fóti Zsebkalauz kiadványt 160Ft,-

Ft/db nettó áron a Forrás Kiadótól; 
4. felkéri a Jegyzőt, hogy a kiadvány vételi árát biztosítsa a 2011. évi költségvetés Kt. 

dologi kiadásai 50.soráról, a Turisztikai keret 200 e Ft terhére; 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
19. sz. napirend: Előterjesztés 2011. évre vonatkozó igazgatási szünet e lrendelése 
tárgyában (85. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután hozzászólás nincs az anyaghoz, ezért felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem 
a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

129/2011. (III. 23.) KT határozat 
2011. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése tárgyában  

(85. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységénél  
� 2011. augusztus 1-től, augusztus12-ig, valamint 
� 2011. december 27-től, december 30-ig terjedő időszak munkanapjaira 

igazgatási szünetet rendel el. 
 
felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend megszervezéséről, valamint az 
ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról. 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
20. sz. napirend: Előterjesztés a mez őőri szolgálat által használt gépjárm űvek 
tárgyában (109. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután hozzászólás nincs az anyaghoz, ezért felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem 
a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
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130/2011. (III. 23.) KT határozat 
a mezőőri szolgálat által használt gépjárművek tárgyában 

 (109. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. dönt arról, hogy a mezőőri szolgálat által használt Daihatsu Terios 1.3 CX és 
SsangYong Korando DLF típusú gépjárműveket bruttó 750.000,- Ft áron eladja az 
Auto Park Maxabo Kft-nek; 

2. felkéri a polgármestert, hogy az összeget a 2011. évi költségvetés soron következő 
módosításába építtesse be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Egyebek 
 
21. sz. napirend: Előterjesztés a Nyugati Iparterület kapcsán felkérend ő igazságügyi 
szakért ő megbízása tárgyában (110. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB-nek módosító javaslata van. Ez a Nyugati Iparterület szakértővel való felülvizsgálata a 
41/201. KT határozat alapján a bizottság észrevette, hogy a visszaigazolás csak a /1-es 
területre vonatkozik, holott a 2-es területet is kértük, benne van a határozatban is. Kérjük ezt 
hozzávenni a /2-est, és szeretnénk, ha a 41/2011. KT határozat 4. pontja tartalma 
érvényesülne a vizsgálatnak az egyes területeiben, ez a 4. pont ide van csatolva az 
anyaghoz, ami így szól: felkéri a PFB-ot annak vizsgálatára, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft 
által kibocsátott 13.650 E Ft + ÁFA összegről szóló számla arányban áll-e az elvégzett 
munkálatokkal, illetve a visszterhes szerződések miatt az eljárás közbeszerzés köteles volt-
e. A Bizottság ezt a munkálatot akkor tudja elvégezni, ha a szakértő erre vonatkozóan is 
elvégzi a vizsgálatot. Azt a javaslatot kérjük beépíteni, amit a véleménylapon a bizottság 
javasolt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Van egy módosító javaslat, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy 4. ponttal, hogy a 
2027/2 hrsz-ú terület is kerüljön bele az eredeti határozatnak megfelelően a bizonyítási 
eljárásba. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Amennyiben az árajánlat nem tartalmazza a 2027/2 hrsz-ú területre vonatkozóan a 
költségeket, akkor új árajánlatot kell kérni. 
Kiegészül a határozat egy 4. ponttal – amit az előbb elfogadtunk a 2027/2-vel – és így 
egyben teszem fel szavazásra a határozati javaslatot. Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 

131/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Nyugati Iparterület kapcsán felkérendő igazságügyi szakértő megbízása tárgyában 

 (110. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
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1. felkéri a Polgármestert, hogy a Nyugati iparterület kapcsán kérelmezett előzetes 
bizonyítási eljárás közjegyzői munkadíját, 35.540.- Ft-ot, haladéktalanul banki 
átutalással teljesítse a Dr. Újvári Tamás közjegyző bankszámlájára; 

2. elfogadja a közjegyző végzésében meghatározott szakértői díjra vonatkozó 
keretösszeg mértékét és felkéri a Polgármestert, hogy a közjegyző által a 
későbbiekben megadott bankszámlára a szakértői díj fedezetéül 671.950.- Ft 
átutalásáról haladéktalan gondoskodjon; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a szakértő megbízási díját (bruttó 671.950.-Ft 
keretösszeg), továbbá a közjegyző munkadíját (bruttó 35.540.-Ft keretösszeg) 
finanszírozza az elfogadott 2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.1 Nyugati iparterület 
kármentesítése, rendezése sora terhére; 

4. kéri, hogy a 2027/2 hrsz. terület kerüljön be a vizsgálandó ingatlanok körébe a 41/2011 
sz. KT határozat 4. pont tartalmának érvényesítése mellett.  

 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry képviselő úr távozott az ülésteremből, így 10 fővel vagyunk jelen a továbbiakban. 
(19.52 perckor) 
 
22. sz. napirend: Előterjesztés a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékga zdálkodási 
Rendszerrel kapcsolatos nyilatkozat tárgyában (111.  sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután sem hozzászólás, sem módosító javaslat nincs, felolvasom a határozati javaslatot, 
majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással - elfogadva 
 

132/2011. (III. 23.) KT határozat 
a Duna-Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerrel kapcsolatos nyilatkozat 

tárgyában 
 (111. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztésére kiírt KEOP-1.1.1 
pályázati konstrukcióban a kivitelezésre pályázni kívánó Duna-Vértes Köze 
Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás által megvalósítani kívánt rendszerről 
megfelelő tájékoztatást kapott, a pályázat tartalmát megismerte;  

2. a létrejövő hulladékgazdálkodási rendszerhez nem kíván csatlakozni;  
3. megbízza a Polgármestert, hogy a Duna-Vértes Köze Regionális 

Hulladékgazdálkodási Társulás által benyújtandó KEOP-1.1.1 pályázat második 
fordulójához szükséges nyilatkozatot aláírja. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
23. sz. napirend: Előterjesztés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác  vasútvonal 
elővárosi célú fejlesztése tárgyában (112. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután sem hozzászólás, sem módosító javaslat nincs, felolvasom a határozati javaslatot, 
majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
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133/2011. (III. 23.) KT határozat 
a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése tárgyában 

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

1. hozzájáruló nyilatkozatát adja abban a vonatkozásban, hogy a Tóth Kázmér utca – 
Bacsó Béla utca – 71. számú vasútvonal csomópontjában meglévő gyalogos és 
gépjármű közlekedésére alkalmas vasúti átjáró megszüntetése nem ellentétes a 
jelenleg hatályos 13/2001. (VII.13.) számú KT rendelethez tartozó szabályozási 
tervvel, illetve a Város fejlesztési elképzeléseivel, valamint lakossági érdeket nem 
sért; 

2. támogatja a Tóth Kázmér utca – Bacsó Béla utca – 71. számú vasútvonal 
csomópontjában lévő átjáró megszűnése következtében a Kemény Gusztáv utca – 
Somogyi Béla utca – 71. számú vasútvonal csomópontjában a gyalogos vasúti 
átkelőhely kiépítését. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
24. sz. napirend: KIÉT kérelme (szám nélkül) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Egy KIÉT kérést osztottunk ki a KT tagjainak az ülés elején, ami arról szól, hogy a 
költségvetés elfogadásakor megállapítottuk a közalkalmazottak és köztisztviselők részére a 
cafeteria és a + 100 E Ft-os béren kívüli juttatást. A KIÉT most azzal a kéréssel fordult a KT-
hez, hogy a 100 E Ft-os juttatásra fizetendő munkáltatói járulék összegével emeljük meg a 
béren kívüli juttatás keretét. 
A PFB ezt megvizsgálta és a 477 közalkalmazott és köztisztviselő részére ez pluszban 12 M 
Ft-ot jelentett volna a 2011-es évben, ezért a bizottság nem támogatja azt a javaslatot, hogy 
ezzel a költséggel megemeljük a 100 E Ft-ot. 
Mivel a KIÉT-nek ez a kérése volt, és ennek anyagi vonzata van, ezért a KT-nek erről 
szavaznia kell. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Mivel maga az anyag a költségvetést érinti, az SZMSZ-ünk szerint csak és kizárólag írásos 
előterjesztés alapján lehet róla dönteni, ami nekünk jelenleg nincs. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
A PFB megtárgyalta és véleményezte. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most arról kérem a szavazást, hogy felvesszük a KIÉT kérését a napirendi pontok tárgyalása 
közé. 
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra teszem fel a PFB véleményét: 
Szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem, 3 tartózkodással – elfogadva 
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134/2011. (III. 23.) KT határozat 
a KIÉT kérelme tárgyában 

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadta el a KIÉT kérését, miszerint a 
megszavazott 100 E Ft-os béren kívüli juttatásra fizetendő munkáltatói járulék összegével a 
Képviselő-testület megemeli a béren kívüli juttatás keretét. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szünetet rendelek el, majd zárt üléssel folytatjuk a munkát. 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet 
polgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 
 
 
Fót, 2011. március 31. 
Hajnali Jánosné jkvez. 
 


