
 
 

9/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 30-án 17 órai kezdettel 

(a Vörösmarty Művelődési Ház Nagytermében) megtartott rendkívüli nyílt  üléséről 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján. 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszöntöm a megjelenteket, a jelenléti ív alapján a Képviselő-testület határozatképes. A 
meghívó szerint a mai testületi ülést zárt üléssel kezdenénk. Két napirendi pont van a zárt 
ülésre, a nyílt ülésen pedig 7. A napirendi pontokra kérnék javaslatot.  
Bejelentem, hogy Bartos Sándor alpolgármester úr jelezte, hogy késni fog.  
 
Koncz János képviselő (ügyrendben): 
Be szeretném jelenteni, hogy nekem ½ 6-kor el kell mennem, ezt a múlt héten is mondtam.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Szeretném javasolni, hogy a zárt ülés napirendi pontját cseréljük meg, és kezdjük a jegyzői 
pályázatokkal, mert nagyon sok ember áll, és ne tegyük ki őket annak, hogy itt várjanak. 
Szerintem kezdjük a meghallgatásokkal, hogy ha ezt szabad javasolnom. Nincsenek itt az 
újságtól, tehát nyugodtan meg lehet cserélni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosító javaslatot teszem fel szavazásra, a zárt ülés két napirendi pontját cseréljük meg, 
az első legyen a jegyzői pályázat, a második pedig az újság pályázat.  
Szavazás eredménye: 9 igen - elfogadva.  
 
Napirendi pontokat egyben teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
A Képviselő-testület  áttér zárt ülésre.  
 
Nyílt ülésre való visszatérés: 19 óra 42 perkor. Az ülést Pozderka Gábor alpolgármester úr 
vezeti tovább.  
 
A jelölteknek kihirdeti a Képviselő-testület döntését.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Köszönöm a türelmüket. Nem szerettünk volna visszaélni vele. Sajnos a Képviselő-testület  
nem tudott dönteni, a szükséges minősített többséget egyik jelölt sem kapta meg. Még most 
nem döntöttük el, hogy azonnal kiírjuk-e az új pályázatot, vagy mi lesz ennek a sorsa, mert 
erre nem készültünk. De valószínűleg az lesz a sorsa, hogy amilyen hamar lehet, azonnal 
újra kiírjuk. Fótnak mindenféleképpen jegyzőre van szüksége, és ezt az állást mi szeretnénk 
betöltetni. Köszönöm szépen, hogy pályáztak, köszönöm, hogy megjelentek, remélem, még 
találkozunk.  
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Földi Pál képviselő (ügyrendben):  
Szeretném bejelenteni, hogy nekem el kell mennem haza. Én eltávoznék az ülésről.  
 
19 óra 44 perc a testület létszáma 8 fő, határozatképes.  
 
Szabó Mihály képviselő:  
Az előbbi javaslatomról kérem, hogy szavazzunk, a javaslatom az, hogy holnap legyen ismét 
kiírva a pályázat, hogy ha valakinek valami más javaslata van, akkor döntsünk, mert ha ma 
nem döntünk, akkor újra össze kell hívni a testületi ülést, hogy az időpontot eldöntsük. Én a 
holnapi napot javaslom. Tehát holnap a KSZK-ra ismét kerüljön fel. Ha valakinek más 
javaslata van, azt tegye meg. Kérem, hogy szavazzunk arról, hogy azonnal kiírjuk a jegyzői 
pályázatot.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Ezt az elvet támogatom és elfogadom. Egy gondom van vele. Hogy ne ismétlődjön meg az a 
probléma, ami most is volt, hogy a határidőket a pályázati kiíráskor oly módon szabtuk meg, 
hogy egyszerűen alig volt idő a bontás és a szavazás között, tehát minden egyéb dologban, 
ami az előző felhívásban, pályázati kiírásban szerepelt azzal egyetértek, de az időpontokat 
sokkal körültekintőbben kellene meghatározni, mégpedig úgy, hogy a bontástól legalább egy 
hét álljon rendelkezésre a döntésig.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Egyetértek azzal az indítvánnyal, hogy a lehető legrövidebb időn belül írjuk ki a pályázatot, 
és ha annak jogi akadálya van, hogy ha ma ezt itt és most nem tudjuk megtenni, mert hogy 
nincs előttünk előterjesztés, akkor én egyetértek, hogy holnap írják ki. Én szeretném 
bejelenteni, hogy a holnapi nap délután és péntek délután nem vagyok elérhető ebben az 
ügyben. De azt gondolom, hogy ha csak változatlanul kiírják a pályázatot, akkor, ha 
határozatképes Testület, akkor kiírhatják. Én nem szeretnék egyik napról a másikra testületi 
ülést, mert ez nehezen tervezhető.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az előbbi javaslatomat kénytelen vagyok visszavonni, mert Fábry Béla képviselő úrnak igaza 
van, hogy nincs előttünk előterjesztés. Akkor mihamarabb, az időpontokat is módosítani kell, 
és amit Borika mondott, annak a szempontnak a figyelembevételével, hogy egy pár nap 
„laufot” kell hagyni magunknak a pályázatbontástól a döntésig. Legalább egy hetet.  
Akkor azt kérdezem Aljegyző Asszonytól, hogy ha csak az időpontok változnak, akkor most 
is dönthetünk?  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Ha változatlan tartalomról beszélünk, tehát minden ugyanaz, akkor felesleges az időt húzni 
azzal, hogy még egyszer idehozzuk.  Azt beszéljük meg, számoljunk, 1o napot arra, hogy 
fent kell lenni, az a minimum. Attól kezdődően számoljuk akkor az időpontokat. Most dönthet 
a testület róla, mivel ha változatlan tartalommal írja ki.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Kérdezem Aljegyző Asszonyt, hogy most, ha döntünk róla, kiírhatunk-e pályázatot?  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Igen. Úgy gondolom, hogy kiírhatjuk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az időpontokat meg tudjuk határozni.  
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Polgár Erzsébet aljegyző:  
Ha a holnapi napon rakjuk fel a KSZK honlapjára, azon 1o napig folyamatosan kell, hogy 
fenn legyen. Mi határozzuk meg, hogy mikor bontunk. Meg kell határozni, hogy mikorra 
érkezzen be a pályázat, melyik napon?  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Javaslatot tennék a beérkezési határidőre. Április 13-án 16 óráig. A bontás időpontja április 
14-én 12 óra,  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Tehát pontosítanék. Munkanapról beszélünk. Ha a holnapi lapon felrakja, akkor a 
leghamarabb a jövő héten kedd-szerdán jelenik meg. Innen számoljuk a 1o napot. 
Munkanap !  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Tehát akkor az Aljegyző Asszony tájékoztatása alapján a beérkezési határidőt 18-nál 
hamarabbra nem tehetjük, 19-én bontás és Alpolgármester úr azt mondta, hogy a testületi 
ülés 2o-án lesz. Akkor megint ott vagyunk, amit az Ügyvédnő mondott, hogy beérkezés utáni 
testületi ülésen dönteni kell. Akkor 2o-án kell döntenünk. Tehát el kell tolni magát a testületi 
ülést.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Akkor azt kell csinálni, hogy 2o-án rendes testületi ülés van Közmeghallgatással, utána 21-
én bontani és a következő testületi ülésen tudunk dönteni. Mert akkor kikerültük azt, hogy ha 
azt írjuk ki, hogy 21-én bontunk, 18-a beérkezési határidő, és a következő testületi ülésen 
döntünk. A következő testületi ülést pedig 27-re összehívhatjuk. Holnap jelenjen meg az 
alábbi feltételekkel:   
1. ugyanezekkel a feltételekkel március 31-én jelenjen meg a pályázat. 
2. beérkezési határidő április 18. munkaidőben  
3. bontás április 21.  
4. döntés a következő testületi ülésen. (elvileg április 27.)  
 
Ennek kapcsán az Aljegyző asszonyt felkérem, hogy a Közmeghallgatás plakátjai 
készüljenek el és kerüljenek ki.  
 
Aki ezt a menetrendet elfogadja, az kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, - elfogadva.  
 

158/2011 (III.30.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában 

(118 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

• a jegyzői pályázat újra az előzővel azonos feltételekkel, március 31-én jelenjen 
meg; 

• beérkezési határidő 2011. április 18. munkaidőben; 
• pályázatok bontása: 2011. április 21.  
• döntés, a következő testületi ülésen.  
 

Határidő: azonnal 
Felelős : Jegyző  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
A napirendek módosítására van szükség. Az újsággal kapcsolatban még nem döntöttünk, és 
az is zárt ülésre van kiírva. Kérek javaslatot, hogy zárt üléssel folytassuk, vagy nyílt üléssel a 
munkát. 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Azt javaslom, hogy nyílt üléssel folytassuk és a zárt ülés második részére a nyílt végén 
térjünk vissza, hogy ne kelljen várni ránk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A javaslatra kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 
 

1. napirend: Előterjesztés a Németh Kálmán Általános Iskola tornate rmének   
                    felújítása  pályázati forrásból  tárgyában  ( 113. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottságok megtárgyalták, és az a módosító javaslat született, hogy a költségvetés 4o. 
sorába kerüljön bele egy plusz sor, ahol tornaszerek beszerzése, bordásfal, szőnyeg, 1oo 
eFt értékben, ennek figyelembevételével a végösszeg emelkedik 1oo eFt-tal és 25.114.124 
Ft lesz a vége. A saját forrás is emelkedik 1oo e Ft-al, tehát 5.114.124 Ft lesz a vége. A 
határozati javaslatban, a 4. pontban az összeg módosul 5.114.124 Ft-ra, és bekerül egy 5. 
pont, hogy a pályázat beadásáért felelős a jegyző, és határidő azonnal. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Bordás fal, tatami – erre módosítsunk, mert ez két különböző kategória. Azért mondom, mert 
én kértem,  a tornaszőnyeg az más, tatami legyen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosítást mondom el először. Támogatás igénylése hazai forrásból 2o millió Ft. Saját 
forrás 5.114.124 Ft, összesen: 25.114.124 Ft. 4. pont: az 5.114.124 Ft saját forrást az 
önkormányzat …. – megy tovább. 5. pont: pályázat beadásáért felelős a jegyző, határidő 
azonnal.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 
Egyben teszem fel a határozati javaslatot szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen, - elfogadva.  
 

159/2011. (III.30.) KT határozat 
a Németh Kálmán Általános Iskola tornatermének felújítása pályázati forrásból tárgyában 

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

1. kifejezi azon szándékát, hogy pályázatot nyújt be a 7/2011. (III. 09.) BM rendelet 
az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztéséhez kapcsolódó 
központosított előirányzatra a Németh Kálmán Általános Iskola tornatermének 
felújítására. 

2. kijelenti, hogy a Németh Kálmán Általános Iskola tornatermét a beruházás 
megvalósításától számított 5 évig az eredeti rendeltetésének megfelelően 
hasznosítja, a feladatellátási helyet nem szünteti meg, és nem adja át az 
intézmény fenntartói jogát nem állami fenntartó részére. 

3. a fejlesztést az alábbi forrásösszetétellel fogadja el. 
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A támogatás forrás 
összetétele 

 

Támogatás igénylése 
hazai forrásból 

20.000.000,- Ft. 

Saját forrás 5.114.124,- Ft. 

Összesen 25.114.124,- Ft. 

    

4. Az 5.114.124 Ft. saját forrást az Önkormányzat elfogadott 2011. évi költségvetési 
rendelete IV/a. melléklet IV.2.2. céltartalékok Stratégiai Alap  sorról biztosítja. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző  
 

2. napirend: El őterjesztés az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai  tagóvoda    
                                 engedélyes és kivi teli terveinek elkészítése tárgyában   
                                 ( 114. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosítást fogom elmondani indoklás nélkül.  
A határozati javaslat  
7. pontja: tervek elkészíttetésére bruttó 5.823.5oo Ft-ot biztosít az alábbi összetételben. 
4.ooo.ooo.- Ft-ot beruházási kiadási soron, 1.823.5oo Ft a céltartalék fejlesztés alapjairól 
történő átcsoportosítással.  
8. pont: felkéri a Polgármestert, hogy a 7. pontban meghatározott 1.823.5oo Ft-ot a 2011. évi 
költségvetés következő módosításába építtesse be.  
Hozzászólást nem látok, aki a módosító javaslattal egyetért, kérem, szavazzon. 
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 
Egyben teszem fel szavazásra, aki a határozati javaslatot elfogadja, kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 

160/2011. (III.30.) KT határozat 
az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai tagóvoda engedélyes és kiviteli terveinek 

elkészítése tárgyában 
(114 sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kifejezi azon szándékát, hogy el kívánja készíttetni az Apponyi Franciska Óvoda 
Ibolyás utcai tagóvodájának bővítésére szolgáló engedélyes és kiviteli szintű terveit, 
figyelembe véve az épület megújuló energiaforrással történő működtetését; 

2. felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy – az épületen fennálló szerzői jog miatt – a tervek 
elkészíttetése érdekében folytasson le hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos 
közbeszerzési eljárást Nemeshegyi Gyula tervezővel; 

3. a Bíráló Bizottság tagjainak felkéri Gráf Mihály és Lévai Sándorné képviselőket, dr. 
Barkóczi Péter és Fegyveres Péter köztisztviselőket, továbbá Dobsa Sándor hivatalos 
közbeszerzési tanácsadót; 



 6 

4. a Közbeszerzési Szabályzat 24. § (2) bekezdése alapján az eljárás nyertesének 
megnevezéséről, illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló 
döntés jogát a jelen közbeszerzési eljárás során a Polgármesterre delegálja; 

5. az óvoda telekviszonyainak rendezése érdekében jóváhagyja a jelen előterjesztés 
mellékletét képező változási vázrajzot és dönt arról, hogy a 983/2 hrsz-ú ingatlan 
művelési ága kivett közterületről kivett óvoda és udvarra változzon. 

6. Felkéri az Aljegyzőt, hogy az óvoda jelenlegi épületének az ingatlan-nyilvántartásban 
történő feltüntetésére vonatkozó, az 56/2010.(VII.07.) sz. KT határozat szerinti, 
valamint a terület művelési ág megváltoztatásához szükséges ingatlan-nyilvántartási 
eljárást kezdeményezze. 

7. a tervek elkészíttetésére bruttó 5.823.500.-Ft-ot biztosít az alábbi összetételben: 
- 4.000.000.-Ft-ot a beruházási kiadási soron; 
- 1.823.500.-Ft-ot a céltartalék fejlesztési alapjáról történő átcsoportosítással. 

8. felkéri a Polgármestert, hogy a 7. pontban meghatározott 1.823.500.-Ft-ot a 2011. évi 
költségvetés következő módosításába építtesse be; 

9. felkéri a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárást követően a tervezői szerződést 
írja alá. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 

3. napirend: El őterjesztés iskola el őkészítő csoport indítása tárgyában   
                     (115 sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A múltkori testületi ülésen ezt a napirendi pontot megtárgyaltuk, sajnálatos hiba folytán erről 
a pontról nem szavaztunk. Ezért van itt előttünk a határozati javaslat.  
 
Fábry Béla képviselő:  
A múlt alkalommal is én jeleztem, és most is jelzem ismét, hogy a határozati javaslatba is 
javaslom, hogy vegyük be ezt, - ha úgy tetszik módosító indítványként értelmezzék -, hogy 
felkéri a Fáy András Általános Iskola igazgatóját, hogy a jogszabályi kereteken belül, tehát a 
hatályos jogi szabályozás keretein belül. Mert az előterjesztésben az szerepelt, hogy majd a 
Közoktatási Törvény módosításában mi fog majd szerepelni. Az, hogy mi fog szerepelni, azt 
egyrészt nem tudjuk, másrészt pedig olyan jogi szabályozás, amiről azt se tudjuk, hogy 
micsoda, és azt se tudjuk, hogy mikor fog hatályba lépni annak alapján nem lehet csoportot 
indítani, ezért nekünk a jelenlegi hatályos jogi szabályozás kereteit kell figyelembe venni. És 
amennyiben erre lehetőséget ad a Közoktatási Törvény, akkor tegyük, amennyiben 
feltételekhez köti, nézzük meg ezeket a feltételeket, nyilván ez lesz majd az igazgató dolga, 
hogy megnézze, hogy milyen feltételek mellett van, és akkor ezeket a feltételeket tudjuk-e 
biztosítani, vagy nem. És amennyiben a jogi szabályozás nem ad lehetőséget arra, hogy 
ilyen csoportokat indítsunk, vagy abban a formában, mint ami a lehetőség objektíve 
rendelkezésünkre áll, akkor sajnos nem tudjuk indítani. Ezt azért mindenképpen kérem, hogy 
vegyük bele, hogy felkéri a Fáy András Iskola igazgatóját, hogy a hatályos jogi szabályozás 
keretein belül dolgozza ki …. stb.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Elfogadom, de azt a megjegyzést fogadd el tőlem, hogy nem is teheti meg másképp.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Csak annyit, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság ülésén az Igazgató úr elmondta, és fel is 
olvasta, hogy a jelen jogi szabályozást erre lehetőséget ad, egyébként pedig a Művelődési 
Minisztérium megszűnt egy ideje.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  



 7 

Ne menjünk bele állomány-tábla vitába. Egy módosító javaslat érkezett: „felkéri a Fáy András 
Általános Iskola igazgatóját, hogy a hatályos jogi szabályozás kereteken belül” … a többi 
változatlan.  
 
Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 
Egyben teszem fel a határozati javaslatot szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 

161/2011. (III.30.) KT határozat 
iskola előkészítő csoport indítása tárgyában 

(115 sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. felkéri a Fáy András Általános Iskola igazgatóját, hogy a hatályos jogi szabályozás 

keretein belül dolgozza ki a 2011. szeptember 1-jétől indítandó iskola előkészítő 
csoport(ok) (maximum 2) megvalósítási lehetőségeit; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont alapján készíttessen előterjesztést a Képviselő-
testület soron következő rendes ülésére.  

 
Határidő: 2011. áprilisi rendes ülés 
Felelős: jegyző, Kakuk Zsolt igazgató  

   

 
4. napirend: Előterjesztés  az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltat ó Kft-vel    
                    megkötend ő „megbízási keretszerz ődés”, valamint az egyedi   
                    közfeladatok, mint közhasznú te vékenységek ellátása érdekében  
                    megkötend ő szerződések tárgyában  

                                (korábban kiküldött 107/A . sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Kérem a módosításra vonatkozó javaslatokat.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A szerződés-tervezet második alkalommal van a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  előtt, a 
március 23-i testületi ülés napirendjéről azzal a kiegészítéssel vettük le, hogy a Pénzügyi 
Fejlesztési  Bizottság  megtárgyalta a szerződés-tervezetet, kiegészítő javaslatokat tett és 
átadta a Hivatalnak, hogy ezeket a javaslatokat dolgozzák be a szerződésbe.  
Ez a szerződés-tervezet már úgy szerepel, hogy a javaslatok bedolgozásra kerültek. De 
mivel az eredeti előterjesztésbe kerültek bedolgozásra, ezért dőlt betűvel lehet látni a 
szerződés-tervezetben, hogy mi az amit a bizottság javasolt, az Emberi Erőforrás Bizottság  
is megtette a maga javaslatát. Az is bekerült a szerződés-tervezetbe.  
Én úgy gondolom, hogy a javaslatokra külön nem kell szavazni, hiszen a Képviselő-testület 
elé egészében egyben, először most kerül ilyen formában a szerződés-tervezet. Ha kérdés 
van, akkor válaszolunk, véleményem szerint szerződésenként el lehet fogadni. 
Az első szerződés egy keretszerződés, a második szerződés pedig egy támogatási 
szerződés.  
Hogy azért tisztán lássunk, a Kft-nek a finanszírozása kétféle módon történik az 
önkormányzat részéről. Egyszer beépítettünk a költségvetésünkbe egy 21 millió Ft-os 
támogatási összeget, amellyel a vagyongazdálkodási feladatok ellátását támogatjuk.  
A második összeg pedig a településüzemeltetési feladatokra, 52.995 eFt-ot, ennek a 
kifizetéséről, feltételeiről, elszámolási rendjéről igen kemény keretek között szól a 
keretszerződés. Mindazokról az ezen felüli munkálatok elvégzésének a feltételéről, 
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rendszeréről, a megbízás módjáról, a kifizetésről, az elszámolásról, amelyek nem 
szerepelnek a Kft üzleti tervében. Ez is szabályozásra került.  
 
 
Fábry Béla képviselő:  
Én egy kérdést szeretnék megfogalmazni, hogy tisztázzuk a dolgot. Az elmúlt években 
ebben a ciklusban is már volt a Képviselő-testület  előtt olyan előterjesztés, amelyik fóti 
polgár ügyét tárgyalta, olyan ügyet, amiben a kátyú ügy miatt nekünk 5oo e Ft-ot kellett 
kifizetni ha jól emlékszem. Ha jól értelmezem ezt a szerződést, akkor ezt követően minden 
olyan káresemény, amely akár kátyúzással, akár csapadékvízzel, akár síkosság-
mentesítéssel kapcsolatos, azért a Kft-nek kell jótállnia.  
Tekintettel arra, hogy ezek a szerződések arra vonatkoznak, hogy ők látják el ezeket a 
feladatokat, és amennyiben ezeket a feladatokat nem látják el szakszerűen, akkor ki fog 
jótállni?  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ne menjünk ebbe a vitába bele, nagyon sajnálom, hogy ez a dolog hozzád eddig nem jutott 
el. Valóban volt ilyen irányú megkeresés, sőt ilyen irányú vállalás, miszerint még a Mádly 
polgármester úr azt mondta, hogy a Kft felelős ezért az egészért, és az ő keretén belül kell 
ezt rendezni, közben itt az ügyvédek utána néztek a jogszabályoknak. Ezt ilyen formában a 
tulajdonos „nem tolhatja le” magáról. A szerződésben az van, hogy nem felelős ezért. Nem 
lehet felelős. Volt olyan forduló, amikor mi is azt hittük, mint ahogy Te, hogy ez így van, még 
majdnem biztosítási ügynököt is fogadtunk, hogy kössünk rá akkor biztosítást. Aztán a 
jogszabályi ismeretek alapján azt kellett belátnunk, hogy ez így nem működhet, és kénytelen 
továbbra is erre az önkormányzat biztosítást kötni, felelősségbiztosítást. Viszont én gyanítom 
- de az Ügyvédnő még ennek utána néz és megmondja, hogy mi a teendő –, hogy a Mádly 
Zsolt által tett nyilatkozatot valószínűleg vissza kellene vonni. Ha az ilyen generális jellegű. 
Ha az csak arra az egy esetre vonatkozott, akkor nem biztos, hogy kellene vele foglalkozni.  
 
Kausay Kristóf pénzügyi osztályvezető:  
Annyit szeretnék ismertetni, hogy megvan a 3 biztosítási ajánlat, kiterjesztve a kátyúzásra is. 
A végeredményen ez nem módosít különösebben. Picit emelkedtek az árajánlatok ennek 
következtében, de a rangsort, vagy az eddigi eredményeken nem változtat. A költségvetési 
sorban a legkedvezőbb ajánlat 88 eFt-tal lépi túl a költségvetésben szereplő keretösszeget.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Erről gondolom lesz előterjesztés és fogunk róla szavazni. Jól gondolom? (A válasz: igen.)  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Amit Fábry Béla feszegetett, az gyakorlatilag annyi, hogy a közutak kezelője az 
önkormányzat és ehhez kapcsolódik az amit a Kristóf említett, hogy mivel a kátyúkárokért mi 
vagyunk a felelősek, ezért olyan biztosítást kötünk, ami tartalmazza a kátyúkárt bizonyos 
összeg erejéig.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Én egy kiegészítést nem említettem az előbb – elnézést. A szerződés végén a támogatási 
szerződés előtt a keretszerződés végén, ahol a mellékletek felsorolásra kerültek, ott három 
melléklet szerepel és a bizottságunk tett egy 4. javaslatot, mellékletet. Ez pedig egy 
kidolgozandó anyag, amely a hibabejelentés és visszajelzés rendszerét fogja tartalmazni. 
Amely szoros melléklete kell, hogy legyen a szerződésnek. Ez lemaradt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki egyetért azzal, hogy a megbízási keretszerződés mellékleteibe kerüljön egy 4. sz. 
melléklet, ami hibabejelentés és visszaigazolás rendszerét dolgozza ki, az kérem, 
szavazzon. 
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Szavazás eredménye: 8 igen, - elfogadva.  
 
Az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Mindhárom pontot egyben.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
 

162/2011. (III.30.) KT határozat 
az Önkormányzat és a Fóti Közszolgáltató Kft-vel megkötendő „megbízási keretszerződés”, 

valamint az egyedi közfeladatok, mint közhasznú tevékenységek ellátása érdekében 
megkötendő szerződések tárgyában 
(korábban kiküldött 107 . sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
  
 1. Felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat és a Kft között a 
428/2008.(XI.05.) számú határozat alapján, 2008. november 11. napján megkötött megbízási 
keretszerződést az új megbízási keretszerződés aláírásának napjával, a keretszerződésbe 
foglalva, közös megegyezéssel sz űntessék meg .  
  
 2. az Önkormányzat és a Kft között a közfeladatok ellátásával összefügg ő 
megbízási keretszerz ődést elfogadja, felhatalmazza a polgármestert a keretszerződés 
aláírására azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön bele egy 4. sz. melléklet, ami a 
hibabejelentés és visszaigazolás rendszerét dolgozza ki.  
 
 3. Elfogadja  jelen határozat mellékletét képező Támogatási szerződést a 
vagyongazdálkodási feladatok elvégzésére vonatkozóan. Felhatalmazza a polgármestert 
ezen szerződés aláírására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, Kft ügyvezetője 
 
 

5. napirend: Előterjesztés a Nyugati Iparterület kapcsán felkérend ő igazságügyi  
                               szakért ő megbízásának kiegészítése tárgyában  (110/a. sz. anyag) 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A múltkor azért nem döntöttünk, mert a  …/1 és a …/2 helyrajzi szám nem volt egyértelmű. 
Ezt a hivatal a szakértővel, illetve a közjegyzővel tisztázta, és ez alapján van a határozati 
javaslat megfogalmazva. Amivel nekem az a bajom, hogy az benne van, hogy a szakértői 
vizsgálat díjának fedezetére bruttó 15o eFt keretösszeget biztosít.  
 
Az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
 

163/2011. (III.30.) KT határozat 
a nyugati iparterület kapcsán felkérendő igazságügyi szakértő megbízásának kiegészítése 

tárgyában 
(110/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. 2027/2 hrsz-ú ingatlan – előzetes bizonyítási eljárás keretében történő – szakértői 
vizsgálat díjának fedezetére bruttó 150.000.- Ft keretösszeget biztosít az elfogadott 
2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.1 Nyugati iparterület kármentesítése, rendezése 
sora terhére; 
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2. felkéri a Polgármestert, hogy a közjegyzői végzésben meghatározott szakértői díj 
közjegyző részére történő átutalására; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a 2027/2 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan szerezze be a 
többségi tulajdonosok hozzájárulását arra, hogy az igazságügyi szakértő, a fent 
nevezett hrsz-ú ingatlanra belépjen, és ott szakértői tevékenységet végezzen. 

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
 

5. napirend: Előterjesztés kompenzációk ügyében döntés el őkészítő  
                               bizottságba történ ő delegálás tárgyában  (116. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ez arról szól, hogy a Zöldhíd programban minden kistérség javasolhat egy főt a bizottságba, 
ami itt le van írva, hogy mik lennének a feladatai. A Dunakeszi Kistérség speciális helyzetben 
van, mert Göd, Dunakeszi és Mogyoród nem tagja a Zöldhíd programnak, csak Fót. 
Jellemzően ebbe a bizottságba nekünk kell delegálni embert. A bizottságok a Polgármestert 
javasolták. Aki egyetért azzal, hogy ebbe a bizottságba a Polgármester legyen delegálva, az 
kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadtuk.  
 

164/2011. (III.30.) KT határozat 
kompenzációk ügyében döntés előkészítő bizottságba történő delegálás tárgyában 

(116. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 
Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 
kompenzációs, valamint a Zöld Híd Régió Kft. utókalkulációs rendszerének vizsgálatára 
létrehozandó döntés előkészítő bizottságába Cselőtei Erzsébet polgármestert delegálja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 

6.  napirend: Előterjesztés az önkormányzat intézményeiben dolgozó  
                                nyugdíjazás el őtt álló munkatársak nyugdíjba vonulásának  
                                rendezése tárgyában  (117. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Kérdést, hozzászólást nem látok, az eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra, aki 
egyetért ezzel, kérem szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 

165/2011. (III.30.) KT határozat 
az önkormányzat intézményeiben dolgozó nyugdíjazás előtt álló munkatársak nyugdíjba 

vonulásának rendezése tárgyában 
(117. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint fenntartó, hozzájárul ahhoz, hogy a 2011. 
évi költségvetés kiadásai terhére az intézményvezetők munkáltatói jogkörükben a nyugdíjba 
vonuló dolgozók munkaviszonyát felmentéssel szüntethessék meg.  
   
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Két perc technikai szünetet rendelek és és áttérünk a zárt ülésre. 20 óra 23 perc.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A nyílt ülésre visszatérés: 20 óra 37 perc.  
 
 
A napirendhez kapcsolódóan nincs kint várakozó személy, akinek kihirdethetném, hogy a 
Windhager Kft győzött bruttó 375 e Ft árajánlattal, ezért megköszönöm mindenkinek a mai 
munkáját, az ülést bezárom.  
 
 
 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

                 Cselőtei Erzsébet                                          Polgár Erzsébet 
                     polgármester                                                 aljegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fót, 2011. április 4.  
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
    jegyzőkönyvvezető 


