
11/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 13-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 testületi ülésen.  
Elnézést kérek mindenkitől, hogy 2o percig várakoztattuk a képviselő-társainkat. Nagyon 
elhúzódott a 1o órai bizottsági ülés, és nagyon sok mindenről kellett még egyeztetnünk. 
 
Elöljáróban annyit, aki még nem tudja, hogy megvan a két mezőőri autó, nem tudom ide 
jöttek-e, Kárpáti Gábornak én szóltam, hogy jöjjön ide valamelyik, hogy meg tudjuk nézni. 
Nem tudom mennyi ideje van a mezőőröknek, szerintem nem leszünk annyira hosszúak. 
Vagy pedig meg kívánjátok nézni most. Én inkább utána, vagy később nézném meg. Most 
fontosabb dolgunk is van ennél.  
 
Egy napirendi ponttal lett összehívva a mai testületi ülés, jegyzőválasztás ügyében.  
 
Megállapítom, hogy a testületi ülés 1o fővel határozatképes, és az ülést megnyitom. 
Napirendi pontokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése. Ha nincs, akkor az eredeti egy 
napirendi pontot teszem fel szavazásra, jegyzőválasztás kérdésében. Kérem, szavazzanak.  
 
Szavazás eredménye: 9 igen - elfogadva.  
 
 

1. napirend: Jegyz ői pályázat elbírálása tárgyában  
                     (118. sz. anyag újratárgyalása)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Nem hívtuk meg mára a jelölteket. Ez azért történt, mert a múltkor mindegyiket 
meghallgattuk, és nem láttuk volna értelmét, hogy ma olyan kérdést fel tudunk tenni 
mindenkinek, amiért ez érdemes megismételni. Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban 
hozzászólása, kérdése, észrevétele.  
 
A szavazás ügyrendjéről meg kellene állapodnunk. Nem tudom, hogy van-e erre hivatalos 
formula, vagy van valakinek javaslata, illetve Aljegyző asszonyt megkérném, hogy mondja el, 
hogy hogy kell ezt bonyolítani.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Mivel 17 pályázat van, kétféleképpen is szavazhatunk. Az egyik az, hogy az elejétől a végéig 
végig megy, mindenkire szavaz a Képviselő-testület, és utána az marad fent a rostán, aki a 
legtöbb szavazatot kapja. A jegyzői pályázatnál azt hiszem az összes érvényes beadott 
pályázatot végig kell szavaztatni. Nem csinálhatjuk azt, hogy az első, aki megkapja a 
minősített többséget és utána a többire nem szavazunk.  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Akkor a szavazás ügyrendjére az a javaslat érkezett, hogy minden pályázóról szavazzunk. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
Sorban felteszem a neveket szavazásra.  
 
Dr. Füle Ferenc pályázó  
Szavazás eredménye: 0 igen, 3 nem, 7 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

169/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Füle Ferenc  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Dr. Finta Béla pályázó. 
Szavazás eredménye: 1 igen, 4 nem, 5 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

170/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Finta Béla  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Dr. Csere Fruzsina pályázó. 
Szavazás eredménye: 0 igen, 4 nem, 5 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

171/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Csere Fruzsina 
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
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Szolnoki Imre pályázó.  
Szavazás eredménye: 1 igen, 3 nem, 6 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

172/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Szolnoki Imre  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Czeczéné dr. Szirmai Gabriella pályázó.  
Szavazás eredménye: 0 igen, 3 nem, 7 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

173/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Czeczéné dr. Szirmai Gabriella  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Csige József pályázó.  
Szavazás eredménye: 0 igen, 4 nem, 6 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

174/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Csige József  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Nagy Tímea pályázó.  
Szavazás eredménye: 1 igen, 2 nem, 7 tartózkodás – nem nyert többséget.  
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175/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Nagy Tímea  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Dr. Nagy Mátyás pályázó.  
Szavazás eredménye: 1 igen, 4 nem, 5 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 
 

176/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Nagy Mátyás  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Vecsernyés István pályázó.  
Szavazás eredménye: 0 igen, 3 nem, 7 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

177/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Vecsernyés István  
jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Dr. Illés Melinda pályázó.  
Szavazás eredménye: 1 igen, 3 nem, 6 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

178/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Illés Melinda   
jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  



 5 

 
Dr. Radácsi Zsuzsanna pályázó.  
Szavazás eredménye: 2 igen, 2 nem, 6 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

179/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Radácsi Zsuzsanna    
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Nagy Zsolt pályázó.  
Szavazás eredménye: 0 igen, 4 nem, 6 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

180/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Nagy Zsolt  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Regős József pályázó.  
Szavazás eredménye: 0 igen, 3 nem, 7 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

181/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Regős József  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Dr. Pomázi Miklós pályázó.  
Szavazás eredménye: 0 igen, 4 nem, 6 tartózkodás – nem nyert többséget.  
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182/2011. (IV. 13.) KT határozat 

jegyzői pályázat tárgyában  
(118 sz. anyag újratárgyalása) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Pomázi Miklós     
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Fejes Zsolt pályázó.  
Szavazás eredménye: 0 igen, 4 nem, 6 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 
 

183/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Fejes Zsolt  
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Dr. Mádly Zsolt pályázó. 
Szavazás eredménye: 0 igen, 8 nem, 2 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 

184/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Mádly Zsolt     
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Dr. Barkóczi Péter pályázó. 
Szavazás eredménye: 1 igen, 1 nem, 8 tartózkodás – nem nyert többséget.  
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185/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat, 
 

Dr. Barkóczi Péter      
 

jegyzői állására benyújtott pályázatát nem fogadja el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Mivel senki nem kapott többséget, én a következő határozati javaslatot tenném fel 
szavazásra.  
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzői pályázatra beérkezett 
pályázatok érvényesek, de a pályázat maga eredménytelen”. Aki ezzel egyetért, kérem, 
szavazzon.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
 

186/2011. (IV. 13.) KT határozat 
jegyzői pályázat tárgyában  

(118 sz. anyag újratárgyalása) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzői pályázatra beérkezett 
pályázatok érvényesek, de a pályázat maga eredménytelen.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Mivel a mai napra más döntési dolgunk nincsen, köszönöm a megjelenést. Új pályázat 
kiírását meg fogjuk tenni.  
 
Dr. Szotyori Judith ügyvéd:  
Eredménytelenség után most hozzon határozatot a testület az új pályázat kiírása ügyében.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Muszáj ma kiírnunk, vagy kiírhatjuk a következő testületi ülésen is?  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
A Ktv 11. §-a szerint, „a Képviselő-testület, a jegyző, főjegyző, közszolgálati jogviszonyának 
megszűnését követő 3o napon belül írja ki a pályázatot, a jegyzői, főjegyzői állás betöltésére. 
A pályázati eljárás eredménytelensége esetén – most itt tartunk -, 3o napon belül újabb 
pályázatot kell kiírni.” 
 
Dr. Szotyori Judith ügyvéd:  
De az előző testületi ülésen hozott határozatokat a Polgármester asszony felfüggesztette, 
született egy döntés arról, hogy új pályázatot írnak ki.  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Bocsánat Judith, azt a határozatot a Képviselő-testület  a múltkori ülésen visszavonta és ma 
mondta ki azt a határozatot, hogy ez a pályázat érvényes, de eredménytelen. Az én 
olvasatom szerint, mától 3o napon belül ki kell írni pályázatot.  
 
Dr. Szotyori Judith ügyvéd:  
Elnézést, nekem nem volt arról tudomásom, hogy az a határozat vissza lett vonva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Én javaslom, hogy ma nem, de ezt gondoljuk át, és a jövő hét szerdai rendes testületi ülésen 
tegyük meg, hogy kiírjuk az új pályázatot. Ne húzzuk sokáig, nem akarom én se, de nagyon 
sok mindenre készültem ma, arra nem, hogy az új pályázat hogy legyen dátumozva. 
Szerdára átgondoljuk, és kiírjuk.  
 
Köszönöm a mai megjelenést és a testületi ülést bezárom.  
 

k.m.f.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Cselőtei Erzsébet                                                                 Polgár Erzsébet 
            polgármester                                                                        aljegyző  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fót, 2011. 04. 13. 
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 


