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Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 6-án 17.17 perc kezdettel 
(a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott rendkívüli, nyílt  üléséről 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésünkön, amit ezennel 
megnyitok. 
A meghívó szerint egyetlen napirendi pontunk van, a jegyzői pályázat elbírálásában készült 
118. sz. anyag újra tárgyalása, ami ugyan zárt ülésre került meghirdetésre, de javaslom, 
maradjunk a nyílt ülésnél, mert felesleges a zárt ülés, miután nem fogunk ma anyagokat újra 
tárgyalni. 
 
Fábry Béla képviselő, ügyrendben: 
Szeretném megkérdezni, hogy a Polgármester asszonyról tud-e valaki valamit? 
 
A másik kérdésem az, hogy a múlt alkalommal – tekintettel arra, hogy a meghívóban az 
szerepel, hogy újra tárgyaljuk a napirendet – volt akár egy jelölt is, aki zárt ülést kért és azóta 
nem nyilatkozott, hogy hozzájárul a nyílt üléshez, akkor vajon tarthatunk-e nyílt ülést? 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
A mai napon először úgy volt, hogy a pályázók újból meghallgatásra jelentkeznek, ami nem 
történt meg, mert úgy döntöttünk, hogy a pályázókat ma nem hallgatja meg a testület, ezért 
nincs jelentősége a zárt ülésnek. A Pest Megyei Kormányhivataltól ebben a témában 
állásfoglalást kértünk, és hasonlóan gondolkodtak, mint mi. 
 
Fábry Béla képviselő, ügyrendben: 
Tekintettel arra, ha ez újra tárgyalás, és az első tárgyalás alkalmával a jegyzőkönyv 1.sz. 
melléklete azt tartalmazza, hogy négyen zárt ülést kértek, és nem nyilatkoztak arról, hogy az 
újra tárgyalás alkalmával a nyílt üléshez hozzájárulnak, akkor hiába volt egyfajta vélemény 
arra vonatkozóan, hogy lehet nyílt ülésen tárgyalni. Én azt gondolom, hogy annak alapján, 
hogy dr. Csere Fruzsina, dr. Szolnoki Imre, Bajor Zoltán és Fejes Zsolt zárt ülést kért, és ha 
újra tárgyaljuk ezt az anyagot, és nem nyilatkoztak a nyílt ülésről, akkor nem lehet nyílt 
ülésen tárgyalni az anyagot. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Nem az anyagot tárgyaljuk újra, hanem a testületi határozatot, a döntést, a felfüggesztett 
döntésnek az újra tárgyalása van napirenden jelen pillanatban. Nem személyekről szól a mai 
tárgyalás, csak annak a határozatnak a tárgyalásáról, amit a Polgármester asszony 
felfüggesztett. 
 
Fábry Béla képviselő, ügyrendben: 
Emlékezetem szerint – és minden egyes alkalommal így történt, amikor bármilyen zárt ülést 
tárgyaltunk – a határozathozatal ugyanúgy része a zárt ülésnek, mint a vita. Tehát továbbra 
is fenntartom az álláspontomat, hogy véleményem szerint – bár hozzáteszem, hogy én nem 
vagyok jogász, sőt nem is vagyok közigazgatási hivatalban dolgozó köztisztviselő – de 
amennyiben újra tárgyalásra kerül sor, a döntéshozatal ugyanúgy része az újratárgyalásnak, 



mint a személyekről szóló vita, egyeztetés, és ezért csak zárt ülés keretében lehet ezt a 
dolgot tárgyalni. 
Természetesen a KT dönthet úgy, hogy nyílt ülésen tárgyalja, hozzáteszem, hogy annak 
konzekvenciáival együtt. Ha a zárt ülést kérő jelöltek, pályázók erről tudomást szereznek, 
akkor annak a konzekvenciáit, ami a döntés konzekvenciája, azt a KT-nek kell vállalni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem véletlenül mondtam, hogy azért javaslom a nyílt ülést, mert én már tudom, hogy a 
tegnapi nap és a mai nap is minek a fényében telt el, nem fogunk ma a jegyzői pályázatokról 
tárgyalni. Ma csupán csak annyiról tárgyalunk, hogy a Polgármester asszony a határozatokat 
felfüggesztette, és mi lesz ezeknek a felfüggesztéseknek a sorsa. Ezért, hogy mi legyen a 
felfüggesztések sorsa, nem szükséges a zárt ülés, ezt többen megerősítették. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Ma nem a jegyzői pályázatokról kell, hogy döntsünk, van egy polgármesteri kezdeményezés. 
Polgármester asszony az Ötv. 55. §. (2) bek. alapján, felfüggesztette a 158/2011. sz. KT 
határozat végrehajtását. 
A KT most erről a polgármesteri újratárgyalási kezdeményezésről fog határozatot hozni, 
aminek az egyik határozata az lehet, hogy helybenhagyja a múlt heti döntését, ebben az 
esetben újra ki kell írni a pályázatot. 
Amennyiben viszont úgy dönt, hogy a múlt heti döntését nem hagyja helyben, abban az 
esetben pedig újra kell tárgyalni a napirendet, és max. onnantól következhetne az -  ha már 
konkrétan a pályázatokról beszélünk – hogy zárt ülés, vagy nyílt ülés. Mellékesen 
megjegyzem, hogy a Fábry képviselő úr által említett pályázók nyilatkozata a 
következőképpen szól: a saját pályázatukról nyilatkoztak úgy, hogy a saját pályázatukat kérik 
zárt ülésen tárgyalni, nem pedig a többi 13 emberét. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ezt a vitát én most lezárom. 
Valóban a Polgármester asszony úgy hívta össze a mai rendkívüli ülést, hogy zárt üléses 
napirendi javaslattal és a jegyzői pályázat újratárgyalásával, én ezt olvastam a meghívóból 
fel. Én ezt azzal javaslom módosítani, hogy nem zárt ülés, és nem újra tárgyalás, hanem a 
felfüggesztett határozatok ügyében fogunk ma dönteni. 
 
Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 fővel határozatképes. 
 
Fábry képviselő úrnak arra a kérdésére, hogy a Polgármester asszony hol van jelenleg, 
válaszom az, hogy egyéb irányú elfoglaltsága miatt engem kért meg, hogy a mai testületi 
ülést vezessem. 
 
Aki az előbb elmondott módosításokkal együtt a napirendet elfogadja, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Polgármester asszony felfüggesztette a Z/141 – Z/157. sz. határozatokat, ami egyesével 
arról szólt, hogy egyik jegyzőjelölt pályázatát sem fogadtuk el. Ezért én most a következő 
határozati javaslatot javaslom. 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Z/141/2011. III. 30-tól 
Z/157/2011. (III. 30.) számú határozatok felfüggesztését elfogadja és a jegyzői pályázatokat 
újra tárgyalja 2011. április 13-án szerdán 17 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés 
keretében. 
 
Van-e valakinek az elhangzottakkal kapcsolatban kérdése, hozzászólása? 
 



Fábry Béla képviselő: 
Jogász szakértők véleményét kikértem a tekintetben, hogy vajon a felfüggesztés 
szabályszerű-e, törvényes-e. Azt a választ kaptam, hogy egy határozat felfüggesztésének a 
kivételével, és ez pedig az új pályázat kiírására vonatkozó döntésünk, amelyik a 158/2011. 
(III. 30.)sz. KT határozat az jogszerű, de az azt megelőző határozatok a Z/141-től – Z/157-ig 
terjedő határozatok felfüggesztése nem jogszerű, hisz a KT a személyre szóló pályázatok 
vonatkozásában állást foglalt. Egyetlen egy jelölt sem, egyesével, amikor szavaztunk, nem 
kapott minősített többséget, azaz tulajdonképpen nem is volt mit felfüggeszteni. Ezért ez a 
felfüggesztés nem jogszerű. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Kormányhivatallal mi is beszéltünk, nem magunktól találtuk ki azt, amit most elmondtam. 
Azt mondták, ha ma másképp döntöttünk volna, akkor járnánk el helytelenül. A 158. sz. 
határozatról még nem beszéltem, csak a többiről, majd arról is fogok, de egyelőre az a 
javaslatom, amit elmondtam. Mi azt a tájékoztatást kaptuk a Kormányhivataltól, hogy ez így 
szabályszerű, ha ezt a döntést így meghozzuk, és ezt még újra tárgyalhatjuk. 
 
Miután más hozzászólás nincs, módosító javaslatot nem hallottam, az általam elmondott 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Fábry képviselő úr nem kívánt részt venni a szavazásban. 
 

167/2011. (IV. 06.) KT határozat 
Z/141/2011. – Z/157/2011. sz. határozatok 
 felfüggesztésének elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

 
Z/141/2011. (III. 30.) 
Z/142/2011. (III. 30.) 
Z/143/2011. (III. 30.) 
Z/144/2011. (III. 30.) 
Z/145/2011. (III. 30.) 
Z/146/2011. (III. 30.) 
Z/147/2011. (III. 30.) 
Z/148/2011. (III. 30.) 
Z/149/2011. (III. 30.) 
Z/150/2011. (III. 30.) 
Z/151/2011. (III. 30.) 
Z/152/2011. (III. 30.) 
Z/153/2011. (III. 30.) 
Z/154/2011. (III. 30.) 
Z/155/2011. (III. 30.) 
Z/156/2011. (III. 30.) 
Z/157/2011. (III. 30.) 

 
számú határozatok felfüggesztését elfogadja, és a jegyzői pályázatokat 2011. április 13-án, 
szerdán 17 órakor rendkívüli képviselő-testületi ülés keretében újra tárgyalja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 



Pozderka Gábor alpolgármester: 
A következő határozati javaslatom úgy szól, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy a 158/2011. (III. 30.) sz. határozat felfüggesztését elfogadja, és a 
fenti határozatát visszavonja. 
Ez szól az új pályázat kiírásáról, és ezt most mi visszavonjuk, ha elfogadja a KT. 
 
Földi Pál képviselő: 
Ezt a határozatot először visszavonjuk most, és utána pedig az új időpontról lesz szavazás? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem. Az előbb már szavaztunk arról, hogy a jelölteket jövő héten szerdán újra tárgyaljuk, és 
akkor szavazunk róla. Addig nincs értelme, addig nem írhatunk ki új pályázatot, amíg az 
előzőt nem zártuk le. Most csak arról szavazunk, hogy a pályázati kiírást vonjuk vissza. 
 
Kérem az előbb elmondott határozati javaslatról a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

168/2011. (IV. 06.) KT határozat 
jegyzői pályázat 

tárgyában 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 158/2011. (III. 30.) sz. 
határozat felfüggesztését elfogadja, és a fenti határozatát visszavonja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Fábry képviselő urat szeretném tájékoztatni, ha valaki képviselőként itt ül az asztalnál, annak 
szavaznia kell így, vagy úgy, de állást kell foglalnia. Ha nem vesz részt a szavazásban, 
akkor nyílt ülésen üljön ki a közönség soraiba, ha nem nyílt ülésen vagyunk, akkor hagyja el 
a termet. 
 
Miután más napirendi pontunk nem volt, nagyon köszönöm mindannyiuk megjelenését. Jövő 
szerdán számítson rá mindenki, hogy a jegyzői pályázatokat újra tárgyaljuk, ezért kérem, 
hogy addig készüljön fel mindenki. 
 
Köszönöm a megjelenésüket és a mai testületi ülést bezárom. (17.31 perc) 
 
 

K.m.f. 
 

 
 

Pozderka Gábor 
alpolgármester: 

 Polgár Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 
 
 
Fót, 2011. április 7. 
Hajnali Jánosné jkvez. 
 


