
14/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 18-án 14.41 perc kezdettel 
(a Vörösmarty Művelődési Házban) megtartott nyílt  üléséről 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen. Megállapítom, hogy a 
testület 10 fővel határozatképes, ezzel a mai ülésünket megnyitom. Polgármester 
asszonynak ide kellett volna érnie az ülés kezdetére, de nem ért ide. Telefonon sem tudtam 
utolérni, ezért úgy döntöttünk, hogy ne várakozzunk tovább, és kezdjük el a munkát. A 
Polgármester asszony megérkeztéig én fogom vezetni az ülést. 
A napirendi pontokkal kapcsolatban kérem a hozzászólásokat.  
 
Elöljáróban szeretném elmondani, hogy itt vannak a Dunakeszi Mentők Alapítvány 
munkatársai, ezért ha lehet, az őket érintő napirendi pontot vegyük előre, - akár a napirendi 
felszólalások elé is - nehogy éppen hívásuk legyen, és azért ne tudjanak menni, mert itt 
vannak. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A napirendekhez az „Egyebek”-be szeretném, ha két kérdéskört felvennénk. Az egyik a Fóti 
Közgyűjteményi és Közművelődési Központ éves beszámolójával kapcsolatban egy 
határidő-módosítási kérelmet szeretnék javasolni, ill. a KIÉT által küldött levél a Törzsgárda 
Szabályzat módosításával kapcsolatban egy EEB véleményt szeretnék közölni a testülettel. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A mai nap került helyszíni kiosztásra a 164. sz. anyag, amit szeretném, ha a napirendek 
közé felvennénk az „Egyebek” előtt. 
Az elhangzott módosításokat teszem fel először szavazásra, kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirendi pontokra egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
1.sz. napirend: Előterjesztés a Dunakeszi Ment ők Alapítvány fóti napközbeni 
sürg ősségi orvosi ügyeleti feladatainak ellátása tárgyáb an (149. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB és a JÜSZB támogatta, az EEB pedig nem támogatta a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A véleménylapon hiányzik a szövegből egy rész, ugyanis az EEB a határozati javaslatot 
költségvetés és beszámoló hiányában 4 szavazattal nem támogatta. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az előző éves beszámolót hiányolták? 
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Kristóf László Dunakeszi Mentők Alapítvány: 
Mi januárban leadtuk a beszámolót 4 példányban. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kérem Aljegyző asszonyt, hogy soron kívül hozasson ide egy példányt. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Nyilván a beszámoló azért nincs előttünk, mert a 2010-es év támogatásának az elszámolása 
nem tartozik szerintem a 2011-es év támogatási kérelméhez. Ezt úgy kellett volna intézni, 
hogy ha az elszámolást valaki hiányolja, be kellett volna kérni Aljegyző asszonytól akkor. 
 
Fábry Béla képviselő: 
A KT csak megköszönheti, hogy az Alapítvány ezt a munkát ellátja a szerződés keretében. 
Ezt a szerződést mindenképpen meg kell hosszabbítani, és számos információnk van arra 
vonatkozóan, hogy a nappali szolgálat egyrészt mentesíti a háziorvosokat, hogy a rendelési 
idejüket otthagyva, vonuljanak ki sürgős esetekhez, ill. számos esetben fordult elő, hogy 
olyan beavatkozásokat hajtottak végre, amelyek életmentőek voltak. Ezért ez a munka 
mindenképpen fontos és szükséges. Függetlenül attól, hogy elkészült-e a beszámoló, vagy 
sem, a szerződés meghosszabbítása tárgyában döntenünk kell.  
 
Koncz János képviselő: 
Most nem a beszámolóval kellene foglalkoznunk, mert az le lett adva a Hivatalba, hanem azt 
kellene eldöntenünk, hogy jövő évig meghosszabbítjuk a szerződést a Mentőszolgálattal. 
 
Földi Pál képviselő: 
Fábry képviselőtársam többször említette, hogy a jogszerűség mentén menjünk 
folyamatosan. Csak akkor tudjuk megkötni a szerződést a következő évre is, ha az előző 
évvel elszámolt. Természetesen támogatom a szerződés megkötését. Maximálisan elégedett 
vagyok az Alapítvány munkájával. 
A Főzőversenyen, a Gyermeknapon és a Vadásznapon is jelen vannak a Mentők Alapítvány 
kollégái, bár szerencsére ott különösebb szükség nem volt a munkájukra. 
 
Szabó Mihály képviselő, ügyrendben: 
Kérem a vita lezárását, és a határozati javaslatról a szavazást elrendelni. 
Megjegyezném, hogy a 2010-es zárszámadás elfogadásának a tárgyalásakor már minden 
egyes képviselő megkapta és átnézte az elszámolást. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Nagyon örülök, hogy Földi képviselő úr megerősítette az álláspontomat a jogszerűség 
betartása tekintetében. 
Kössük meg a támogatási szerződést, mert szükség van az ellátásra és a szolgáltatásra, és 
így ebben a formában szabályos. 
 
Kristóf László Dunakeszi Mentők Alapítvány: 
Ebben az évben ígéretünkhöz híven, jó pár plusz dolgot még tettünk Fótért. Az összes fóti 
általános iskolában oktatást rendeztünk a gyerekeknek egészségügyi újraélesztésből, 
sebkötözés, cukorbetegség felismerése témákban, amit természetesen továbbra is 
díjmentesen mentős kollégáinkkal együtt végeztünk. A fóti Gyermekvárosban is tartottunk 
oktatást, ill. még több olyan dolog van, amit szeretnénk díjmentesen csinálni. Tartjuk azon 
álláspontunkat, hogy segítünk, ahol tudunk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Én is azt hallottam, hogy szükség van a munkájukra, amit mi is maximálisan támogatunk. 
Időközben megkaptuk a beszámolót, amit valóban 2011. január 20-i dátummal leadtak. 
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Miután módosító javaslat nem érkezett, ezért az eredeti határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra, kérem a szavazást: 
Szavazás: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 

214/2011. (V. 18.) KT határozat 
a Dunakeszi Mentők Alapítvány fóti napközbeni sürgősségi orvosi ügyeleti feladatainak 

ellátása tárgyában 
 (149. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• támogatni kívánja a Dunakeszi Mentők Alapítványt, Fót város közigazgatási 
területén belül a napközbeni sürgősségi orvosi ügyeleti feladatok ellátása 
érdekében, 2011. július 1-től hétfőtől csütörtökig 8 óra és 19 óra közötti 
időszakban, valamint pénteken 8 óra és 16 óra közötti időszakban; 

• felkéri a Polgármestert, hogy a Dunakeszi Mentők Alapítvánnyal kösse meg a 
támogatási szerződést 2011. július 1-től 2012. június 30-ig, havi bruttó 800.000.- Ft 
támogatási díjjal; 

• felkéri a Polgármestert, hogy 2011. július 1-től 2011. december 31-ig terjedő 
időszakra, 4,8 millió Ft összeget tervezzen be a 2011. évi költségvetés 4/a 
melléklet, Céltartalékok, Működési tartalék sora terhére, és  ezt az összeget 
szerepeltesse a 2011. évi költségvetés I. sz. módosításába; 

• felkéri az ESZEPSZ igazgatóját, hogy a „napközbeni sürgősségi orvosi ügyelet” 
elhelyezését biztosítsa a Fót, Szent Benedek u. 15. sz. alatti épületben, az 
éjszakai ügyeleti szolgálathoz hasonlóan (a költségeket a 2011. évi költségvetés 
egész évre biztosította. 

 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester  
          
a) Napirend el őtti felszólalások 
b) Kérdés, interpelláció 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Két témában szeretnék napirend előtt felszólalni. Az egyik egy kötelezettségemnek tennék 
eleget, az Apponyi F. Óvoda Ibolyás utcai tagóvodájának az építési engedélyezési terv 
ügyében a KT Bíráló Bizottságot hozott létre. A Bíráló Bizottság elnöke én voltam, és mint 
elnök, szeretnék beszámolni az elvégzett munkáról. 
A közbeszerzés – amelyet indítottunk – az Apponyi F. Óvoda Ibolyás utcai tagóvodájának 
bővítése, engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció teljes körű elkészítése volt. Ez azt 
jelentette, hogy az Óvoda épületének két csoportszobával és a kiszolgáló helyiségekkel 
történő bővítésére vonatkozó, az árajánlatkérővel közös konzultációk és egyeztetések 
alapján készítendő építészeti terveinek, valamint a jogszabályoknak megfelelő tartalmú és 
számú dokumentációk elkészítése volt a feladat. A nyertes ajánlattevő Nemeshegyi Gyula 
lett. A KT már értesült a számokról, mert közbenső határozatként visszahoztuk az anyagot, 
Nemeshegyi Gyula 5.823.500 Ft-ért vállalta ezt a munkálatot + ÁFA. A kifizetésre három 
részletben kerül sor, előlegként 300 EFt-ban állapodtunk meg. Az engedélyes tervek 
leszállítását követően 2.988.000 Ft-ot, majd a kiviteli tervek leszállítását követően 2.535.000 
Ft-ot fogunk utalni. Az összeg tartalmazza a teljes körű tervezés költségeit, továbbá a 
befizetendő járulékokat. A szerződés április 15-én került megkötésre, az engedélyes tervek 
elkészítésének a határideje 2011. július 4-e, a kiviteli tervek elkészítésének határideje a 
jogerős építési engedély kézhezvételét követő 90 nap. Köszönöm a Bizottság tagjainak a 
munkáját, és kérem a KT-et, a beszámolóm tudomásul vételére. 
 
A képviselői fogadóórákon elhangzott panaszokat továbbítottuk a Polgármester asszony felé, 
ill. úgy tudom, hogy a Polgármester asszony segítője a Hivatal, ill. a KFT felé továbbította a 
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kérésünket. Az én körzetemben egy olyan probléma volt, hogy a Garay Iskola 
szomszédságában lakó 80 éves néni azzal keresett meg, hogy a labdák átesnek az 
udvarára, és amikor nincs otthon, a gyerekek átmennek a kerítésen, ami egyre rosszabb 
állapotban van. Kérte, hogy próbáljuk meg a kerítés megépítését, ill. a magasítást saját 
körben, önkormányzati forrásból megoldani. Erre a kérésre kaptam egy választ a Hivataltól, 
amelyben arra hivatkoznak, hogy ennek a kerítésnek az elkészítése nem az intézményt 
terheli, hanem a nénit. Így jártunk el a Kónya utcai óvodánál is, amikor a szomszéd felvetette 
ezt a problémát. Én ezt el is fogadom, de a problémám az, hogy a kerítés megmagasítását 
szeretném kérni, mert amikor ez az épület elkészült, akkor ez a kerítés egy szolgálati 
lakásnak a kerítése volt. Időközben a szolgálati lakást átminősítették, és oda került egy 
kisebb játszótér, tehát megváltozott a terület funkciója és ezért eddig nem volt probléma. 
Mivel megváltozott a funkció, ebben szeretném kérni a Hivatal segítségét. Elfogadom, hogy 
a kerítésépítést nem, de a magasítást kérem az Önkormányzat költségére végeztessük el. 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Bíráló Bizottság munkájáról készült beszámoló elfogadását teszem fel szavazásra, kérem 
a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

215/2011. (V. 18.) KT határozat 
a Bíráló Bizottság munkájának elfogadásáról 

az Ibolyás utcai Óvoda építési engedélyezési terv ügyében 
(szám nélkül) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás 
utcai tagóvodájának építési engedélyezési terv ügyében létrehozott Bíráló Bizottság 
munkájáról szóló beszámolót. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Ha nem lennék egy másik bizottság tagja, ill. mint képviselő nem kapom meg a tájékoztatót a 
helyi értékvédelemről szóló rendelet előkészítése tárgyában, akkor nem derül ki, hogy az 
ügyben alapvetően érintett EEB-nek ez a rendelet-tervezet nem lett kiszignálva. 
Szeretném arra kérni a Főépítész urat és az Aljegyző asszonyt, hogy körültekintőbben 
járjanak el legközelebb ilyen kérdéskörben. 
 
c) Beszámoló az el őző képvisel ő-testületi ülés óta eltelt id őszak fontosabb 
eseményeir ől 
 
Fábry Béla képviselő: 
Több egyeztetés is volt a vasútfejlesztéssel kapcsolatban, és kérdezem, hogy mi az 
eredménye, mert a beszámolóban csak arról van szó, hogy tárgyalások és egyeztetések 
zajlottak le. Pl. az április 21-i, a május 4-i, a május 12-i egyeztetésről, mi lett a tárgyalások 
eredménye? 
 
Április 27-én Babicz Lászlóval Mogyoród polgármesterével volt egy egyeztetés. Szeretném 
megkérdezni, hogy volt Mogyoróddal egy közös csatorna-beruházásunk, ahol elég jelentős 
követelésünk volt Mogyoróddal szemben. Ez a dolog most hol tart? Ezen a megbeszélésen 
felvetődött-e, vagy sem a követelésünk? Ha nem vetődött fel, vajon tervez-e a város 
vezetősége valamit, hogy ez a követelés – amennyiben még nem évült el – realizálódjon? 
 
Nagy ívű és perspektivikus egyeztetésről olvasok az UTE Labdarúgó Akadémia 
létrehozásáról. Lehet erről valamit tudni? 
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Május 17-én a Polgármester asszony Czikó Benjámin igazgató úrral találkozott. Mi volt a 
téma, és mi az eredménye a tárgyalásnak? 
Szó van arról, hogy esetleg a Polgármesteri Hivatal elhelyezése a Károlyi István 
Gyermekközpont területén, a Kastélypark területén lenne. Ha nem ez volt a téma, akkor mi 
volt, és mi az eredménye a tárgyalásnak?  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A vasútfejlesztéssel kapcsolatban konkrétan mi a kérdés?  
Nagyvonalakban elmondom a tárgyalások eredményét. Az április 21-i megbeszélés főleg 
arról szólt, hogy a KT döntött arról, hogy nem szeretne aluljárót, hanem szintbeni 
kereszteződést, ill. a mezőgazdasági területen a földúti átjáró terveit mutatták meg. Ezzel 
kapcsolatban a tervezők és a NIF egy döntést vár a KT-tól, hogy azt a talajmechanikai 
vizsgálatot, amit az aluljáróval kapcsolatban kértünk, csak akkor járulunk hozzá az aluljáró 
építéséhez, ha ezt elvégezik. A vizsgálatunknak ezt a kérését kellene majd visszavonnunk, 
hogy az ne rójon rájuk plusz terheket. Ők már adtak egy rajzot a szintbeni kereszteződésről, 
és úgy néz ki, hogy már lemondtak az aluljáróról. 
 
Május 4-én ugyanerről szólt a megbeszélés, csak a Kossuth utcai átjáró ügyében. Volt egy 
másik, az pedig a Kemény Gusztáv utcai átjáró ügyében történt. Oda megterveztek egy 
gyalogos aluljárót, és a csapadékvíz elvezetése beköthető az ottani utcák csapadékvíz 
elvezető árkaiba. 
Folyamatosan történik az egyeztetés, most a tervek beadásra várnak, és az utolsó 
simításokat tartalmazzák. Amikor testületi döntés kell valamihez, akkor mindenféleképpen 
elénk kerül. 
 
A Babicz Lászlóval történt találkozón nem vettem részt, ezért nem tudom elmondani az ott 
elhangzottakat. 
Kérdezem Fábry képviselő úrtól, hogy az előző ciklusban kezdeményezték-e ennek az 
ügynek a felülvizsgálatát? 2002-ben történt a csatorna-beruházás, azóta van az elszámolási 
vita, hogy ki igényel, ill. ki nem igényelt, ki tartozik, kinek tartozik. Természetesen a végére 
akarunk járni, nem szeretném, ha ezzel kapcsolatban reakció lenne. Végére akarunk járni, 
már kiadtuk Szotyori Judit ügyvédnőnek, hogy nézze át az iratokat, és ezzel kapcsolatban 
várjuk az álláspontját, hogy mi az, amit tennünk kell. 
 
Az UTE-vel kapcsolatban valóban itt volt az ügyvezető, és egy másik úr, Labdarúgó 
Akadémiát szeretnének építeni, ehhez keresik a területet. Nagyon sok jelentkező van a 
megyéből is. A fóti terület fekvése, a Fót és az Újpest közötti kapcsolat élő mivolta között 
mindenféleképpen nagyon kedvező és kívánatos. Ezzel kapcsolatban elkezdődtek az 
egyeztetések. Nekik kb. 8 – 12 hektáros területre lenne szükségük, amin kb. 8 – 10 
labdarúgó pályát építenének, ami a városnak csak az előnyére válhat. Szeretnénk mindent 
megtenni a megvalósulás érdekében. 
A Czikó Benjaminnal való találkozásról nem tudok semmit. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Pozderka úr azt mondta, hogy nem szeretném, ha ezzel kapcsolatban további reakció lenne, 
akkor elfogadtam volna, de azt gondolom, hogy ilyet alpolgármesterként, a KT levezetőjeként 
nem mondhatsz. Kérem a továbbiakban, ettől tartózkodj, mert ez azt jelenti, hogy beléfojtod 
a képviselőkbe a szót. 
 
Egyébként a tájékoztatást a magam nevében – a lehetőségekhez képest korrekt volt – el 
tudom fogadni a kiegészítésekkel. Amit majd a Polgármester asszonynak kell hozzátenni, ha 
megjön, majd meg fogjuk kérdezni. 
Ha már szóba került a jelenléte, kérném Aljegyző asszonytól, hogy készíthető-e egy olyan 
kimutatás, hogy a Polgármester asszony hány testületi ülésen volt jelen, ill. hány alkalommal 
nem volt jelen. Azt már nem merem megkérdezni, hogy akkor, amikor bejelentette, hogy 
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egészségügyi okok miatt nincs bent, akkor vajon a táppénzes papírját leadta-e, vagy sem. 
Elég furcsa, hogy a Polgármester asszony pont a testületi üléseken betegszik meg mindig, 
és nem jelenik meg.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szerintem arra még nem volt példa, hogy Fábry képviselő úrnak ne adtam volna szót. 
A Polgármester asszony jelenléte, nem jelenléte, ill. a Czikó Benjáminnal való találkozásról 
megkérem, hogy írásban válaszoljon rá, mert én nem tudok róla semmit. 
 
Földi Pál képviselő: 
A KFT-t szeretném megkérni, miután 3 hónappal ezelőtt jeleztem, hogy a Hajcsár úton a 
közlekedési táblák hiányát, a kanyar előjelző tábla, valamint, hogy a 40 km/h-ás haladási 
sebesség kerüljön vissza, ami még mindig nem történt meg. Az oszlop ott van, csak a két 
tábla tűnt el. Erre kérnék intézkedést. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Miután több kérdés nincs a beszámolóhoz, a napirendi pontot bezárom. Kérem a 
polgármesteri beszámoló tudomásul vételéről a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

216/2011. (V. 18.) KT határozat 
Beszámoló elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi 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 (158. 
sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A felsoroltak kiegészítendők azokkal a további lejárt idejű határozatokkal, amelyeknél a 
„folyamatban van” szó szerepel, tehát még nincsenek befejezve. Itt csak részben vannak 
felsorolva a számok, kiegészül azokkal a PFB véleménylapja szerint. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aki a felsoroltak kivételével, valamint a „folyamatban van” kivételével a lejárt idejű 
határozatok előterjesztését elfogadja, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

217/2011. (V. 18.) KT határozat 
a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról  

(158. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásával kapcsolatos 
jelentést az alább felsorolt határozatok kivételével elfogadja: 

1/2011. (I. 19.) 
4/2011. (I. 19.), 

15/2011. (I. 26.), 
16/2011. (I. 26.), 
17/2011. (I. 26.), 
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23/2011. (I. 26.), 
41/2011. (I. 26.), 
50/2011. (II. 2.), 
58/201. (II. 23.), 

115/2011. (III.23.) 
 

• kéri, hogy csak a ténylegesen befejezett, illetve a késedelmes végrehajtásoknál a 
késedelmi okok indoklásával kerüljenek lejelentésre a határozatok. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A 23/2011.sz. KT határozattal kapcsolatban az EEB javaslata – hogy az ügy haladjon, és ne 
álljon meg – legalább arról kellene egy határozatot hoznia a KT-nak, hogy erre a keret 
felosztásra az EEB javaslattételi lehetőséget kapjon, a döntés a Polgármester asszonyé. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Én ennek a javaslatnak az elfogadását nem javaslom azért, mert alapvetően az Ötv. alapján 
bármelyik bizottság tehet javaslatot bármire, a döntés pedig átruházott hatáskör, és azt csak  
és kizárólag rendeletben tehetjük meg. Jelenleg semmiféle előterjesztés nincs előttünk, ezért 
erről nem is szavazhatunk. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Most szóban elhangzott egy javaslat, egyébként a Bizottság meg is fogalmazta, tehát a 
véleménylapon nem pontos a Bizottság javaslata, mert nem lett végigvive a dolog. Itt most 
arról van szó, hogy a döntést – bárki fog dönteni – a Polgármester, vagy a KT, elő kell 
készíteni. Ezt az előkészítő munkát kéri az EEB, mégpedig oly módon, hogy a működési 
körénél fogva az egyházaktól szeretné bekérni a kulturális rendezvénytervet, egyeztetni az 
egyházakkal, szó sincs hatásköri túllépésről, vagy más olyan dologról, amit most a KT ne 
tudna megszavazni. Egyszerűen arról van szó, hogy megbízza az EEB-t a KT ennek az 
anyagnak az előkészítésével. 
 
Földi Pál képviselő: 
Lehet, hogy okafogyottá válik már, nem tudják szétosztani a pénzt, mert már vége lesz a 
rendezvényeknek. Teljesen átlátható, hogy miért is kérte Gráf képviselő úr. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Én csak arra szeretném felhívni figyelmet, hogy a KT gyakorlatában már előfordult, hogy 
írásos előterjesztés nélkül, napirendi pont nélkül, egyebek napirendi pont keretében 
lényeges és fontos személyi kérdésben is döntött. Az az érvelés, amit Szabó Mihály JÜSZB 
elnök elmondott, az legalábbis nem következetes gyakorlat a testület munkájában. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Határozati javaslat: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Emberi 
Erőforrás Bizottságot az egyházi rendezvények részére elfogadott 500.000 Ft-os keret 
felosztására a döntés-előkészítő munka elvégzésével. 
Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
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218/2011. (V. 18.) KT határozat 
Egyházi rendezvények keret felosztására megbízás 

(15. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza az Emberi Erőforrás Bizottságot az 
egyházi rendezvények részére a 23/2011. (I. 26.) sz. KT határozattal elfogadott 500.000 Ft-
os keret felosztására a döntés-előkészítő munka végzésével. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: EEB 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A felosztásának ki kell kerülnie a szövegből, mert a felosztás testületi hatáskör. 
 
2. sz. napirend: Előterjesztés a Fóti Közszolgáltató Kft. 2010. évi egy szerűsített éves 
beszámolójának elfogadása tárgyában (163. sz. anyag ) 

 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: 
A PEB véleménylapján sajnálatosan egy sajtóhiba van. „felkéri a Polgármestert, hogy a 
tulajdonos képviseletében adjon ki szándéknyilatkozatot a Fóti Közszolgáltató KFT 
könyvvizsgálói részére”.A könyvvizsgálók addig nem adnak tiszta záradékot, ameddig egy 
ilyen nyilatkozat nincs a birtokukban. Ellenkező esetben korlátoznia kell a tavalyi 
zárszámadást. És nem hosszú távút, hanem csak a vállalkozás folytatásáról. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB véleménylapja alapján felolvasom az 1. pontot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Most egyben teszem fel a PFB véleménylapja alapján, kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 

219/2011. (V. 18.) KT határozat 
a Fóti Közszolgáltató Kft. 2010. évi egyszerűsített éves beszámolójának elfogadása 

tárgyában  
(163. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonos képviseletében adjon ki 
szándéknyilatkozatot a Fóti Közszolgáltató Kft könyvvizsgálója részére a vállalkozás 
folytatásáról; 

2. a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javaslatára az alapító okiratot akként módosítja, 
hogy abban szükség esetére lehetővé teszi a tulajdonosi pótbefizetést; 

3. az Önkormányzat, illetve a KFT nyilvántartásában szereplő kölcsönös követelést, 
illetve kötelezettséget a kompenzáció módszerével rendezi (5.000.-eFt értékben) 

4. tulajdonosként 28.000 eFt pótbefizetéssel rendezi a Fóti Közszolgáltató KFT 
tőkehelyzetét, amelyből 17.000 eFt összeget a 2011. január hónapban nyújtott 
tulajdonosi kölcsön pótbefizetéssé történő átminősítésével rendez, a fennmaradó 
11.000 eFt pótbefizetés forrása a 2011. évi önkormányzati költségvetés 4/a számú 
melléklet IV. 2.2 Céltartalékok során található Működési tartalék összege; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a fenti kompenzáció, átminősítés és pótbefizetés miatt 
szükséges költségvetési változtatásokat az Önkormányzat 2011. évi 
költségvetésének soron következő módosításába építesse be; 
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6. tulajdonosként elfogadja a Fóti Közszolgáltató KFT benyújtott 2010. évi 
egyszerűsített éves beszámolóját; 

7. felkéri az érintett könyvvizsgálót, hogy dolgozzon ki középtávú stratégiát a Fóti 
Közszolgáltató KFT eredményes feladatellátása előmozdítására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
3. sz. napirend: Előterjesztés a 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó Vendégl ő 
épületének további hasznosítása tárgyában (160. sz.  anyag) 

 
Szabó Mihály képviselő: 
Nemcsak ehhez, hanem az összes következő napirendnél arra kérem Alpolgármester urat, 
hogy a határozati javaslatot olvassa fel, mert a lejárt határidejű határozatok napirendjének 
bizottsági tárgyalásánál derült ki, hogy bizonyos határozatok nem úgy vannak leírva, mint 
ahogy azok testületi ülésen elhangzottak. Végrehajtásra pedig az kerül, ami le van írva. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szerintem az általam elmondottakat nem lehet másképp értelmezni. 
Miután hozzászólás nincs, a határozati pont 1. és 3. pontját támogatta a PFB. A 2 pont 
kimarad. Az I. 1. pontból kimarad a „licit útján kívánja kiválasztani”, mert az úgy értelmetlen. 
A véleménylapon lévő többi dolog pedig már az ajánlati felhívással kapcsolatos. 
Tehát a PFB javaslata alapján az ajánlati felhívásokban a legalacsonyabb ajánlattételi bérleti 
díj kifejezés cserélődjön a minimálisan megajánlható bérleti díj kifejezésre. Erről kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A második módosító javaslat: bérleti díj beszámítás részleges lehetősége kizárólag előre 
szerződésben engedélyezett esetekben kerüljön beépítésre az ajánlattételi felhívásokba. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az ajánlatok beadási határideje 2011. június 6. 10 h legyen. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A döntéshozatal határideje 2011. június havi rendes KT ülés napja legyen, erről kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A bérbe adandó ingatlanok megtekinthetőek az ajánlatok beadási határidejéig az illetékes 
ügyintézővel, a KFT vagyonkezelési dolgozójával egyeztetve, erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A legalacsonyabb elfogadható havi bérleti díj a vendéglő esetében 280 E Ft + ÁFA, a Büfé 
esetében 35 E Ft + ÁFA, és mindkettő ingatlan együttes bérbevétele esetében 300 E Ft + 
ÁFA legyen/hó. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az ajánlattételi felhívásokat e szerint kell javítani, amiket most elfogadtunk. A határozati 
javaslat pedig az, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező 
Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti ingatlanok bérlőit nyílt pályázat útján kívánja kiválasztani. . Erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

220/2011. (V. 18.) KT határozat 
a 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó Vendéglő épületének további hasznosítása 

tárgyában  
(160. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a tulajdonát képező Fót, Hársfa u. 44. sz. alatti 
ingatlanok bérlőit nyílt pályázat útján kívánja kiválasztani. 
 
Határidő: 2011. május 31. 
Felelős: polgármester, Kft ügyvezetője 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvasom a következő határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

221/2011. (V. 18.) KT határozat 
a 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó Vendéglő épületének további hasznosítása 

tárgyában  
(160. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a pályázati felhívásokat a módosításokkal együtt elfogadja; 
2. felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, hogy a pályázati felhívásokat a 

Versenyeztetési Szabályzatnak megfelelően tegye közzé. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
4. sz. napirend: Előterjesztés a HOZO Kft tulajdoni viszonyok rendezése  iránti kérelme 
tárgyában (105/a. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A JÜSZB  egyhangúan nem javasolja elfogadásra a határozati javaslatot. Javasolja viszont, 
hogy az Önkormányzat vegye fel a kapcsolatot a cég képviselőivel egyeztetések lefolytatása 
végett. 
A PFB szintén nem támogatja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A bizottsági határozat arról szól, hogy az előterjesztés jelen határozati javaslatát nem tartjuk 
elfogadhatónak, viszont további egyeztetésekre véleményünk szerint szükség volna, hiszen 
az előterjesztésben szereplő terület egy osztatlan közös tulajdon, tehát a területen 
társtulajdonos a HOZO Kft. Innentől fogva az Önkormányzat ezen a területen bármit akar, 
akkor is a tulajdonostárs beleegyezésére van szükség. Az a JÜSZB véleménye, hogy a 
viszonyt ne mérgesítsük el, hiszen egy Fótra nem kevés iparűzési adót fizető cégről van szó. 
Nem akarjuk azt sem, hogy a HOZO Kft úgymond joggal való visszaélés miatt bármiféle 
eljárást indítson az Önkormányzat ellen. A bizottsági ülésen született még egy határozat, ami 
a véleménylapon nem szerepel, miszerint az Önkormányzat jogi képviselői – dr. Szotyori 
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Judit és dr. Nagy Attila – adjanak egy véleményt arról, hogy a HOZO Kft tulajdoni részének, 
külön hrsz-i szám adása az ingatlan-nyilvántartásban felvezetése járhat-e, ha igen, milyen 
negatív következményekkel az Önkormányzat részére. Amennyiben pedig véglegesen 
elutasításra kerül, akkor az milyen negatív következménnyel járhat. Pozderka alpolgármester 
úrnak volt az a javaslata, mert a határozati javaslat szerint ők Kossuth u. 26. számot 
akarnak, azt nem lehet, mert ez a házszám már létezik, valamilyen perjelet kell adni neki. A 
határozati javaslat jelen formájában elfogadásra alkalmatlan. Fel kell venni velük a 
kapcsolatot és meg kell egyezni, hiszen ők ott iparűzési adóköteles tevékenységet 
folytatnak. Egészen addig, amíg az APEH fel nem lép ellenük, és nem tudják ezt a 
telephelyet telephelyként bejegyeztetni, mert az ingatlan-nyilvántartásban nincsen 
feltüntetve. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aljegyző asszonyt kérdezem, most mi a jó megoldás? Mivel a határozati javaslat abszolút 
nem erről szól, a bizottság nem támogatja a határozati javaslat elfogadását. Vonjam vissza, 
vagy pedig szavazzunk nemmel? 
 
Aljegyző asszony válasza nem hallható, mert nem mikrofonba beszél. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szeretném felhívni a figyelmet, hogy a HOZO Kft képviselőivel vegyük fel a kapcsolatot és a 
következő testületi ülésre jól előkészítve kerüljön elénk. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Azzal nem értek egyet, hogy a határozati javaslatban a 1594/2-es hrsz, önálló helyrajzi 
szám. A tulajdoni lapon pedig /A. Ez a tulajdon már nevesítve van. Az, hogy 100 %-osan 
beépítette, sajnos akkor bizonyos hivatal úgy járt el, mert engedélyezte a 100 %-os 
beépítést. Kérem, hogy ennek figyelembe vételével járjunk el. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
1987-ről beszélünk. Rendben van, a határozati javaslatot visszavontam, további 
egyeztetések után, jól előkészítve kerüljön elénk legközelebb. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Én el tudom fogadni Szabó képviselő úr érvelését, ezért az a javaslatom, hogy ne 
visszavonással lépjünk túl az előterjesztésen, hanem egy olyan határozati javaslattal, hogy 
Fót Város Önkormányzat KT-e kinyilvánítja szándékát, hogy a HOZO Kft-vel meg kíván 
egyezni ebben a kérdésben. A 2. pontja a határozatnak az legyen, hogy megbízza a 
Polgármestert, hogy a jogi képviselőkkel együtt vegye fel a kapcsolatot és a megegyezés 
eredményét hozza ide elénk a következő testületi ülésre. A helyrajzi szám ne szerepeljen a 
határozati javaslatban, csak a megegyezési szándékunkat rögzítsük határozatban, és bízzuk 
meg a Polgármestert, hogy a jogi képviselőkkel együtt tárgyaljon és hozza döntésre elénk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem szeretnék olyan határozati javaslatokat megfogalmazni, amik a semmiről szólnak. Azért 
mondom ezt, mert ez tulajdonképpen nem döntés. Az, hogy a Fóton élő, dolgozó cégekkel 
mi jó kapcsolatot akarunk ápolni, ez mindenkire igaz abszolút, ezt határozatba foglalni külön 
nem tartom érdemesnek.  
Való igaz, hogy a Kossuth u. 26. számot nem kaphatják meg, mert az már ki van osztva, 
nem is ott van fizikailag a telkük, ők csak onnan járnak be, de erről most így nem tartom 
érdemesnek határozatot hozni. Én már visszavontam, és lezártam a napirend tárgyalását. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ha Pozderka alpolgármester úr lenne az előterjesztő, akkor el tudnám fogadni, hogy két 
eljárás lehetséges, hogy vagy visszavonja, vagy az én módosító indítványomat 
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megszavazzuk. De tekintettel arra, hogy nem az Alpolgármester úr az előterjesztő, ezért 
nem vonhatja vissza. Nincs más lehetőség, mint megszavazni azt a javaslatot, amit Szabó 
képviselő úr megfogalmazott, formailag azt, amit én nyelvi formába öntöttem. Egyébként 
pedig általában igaz az, hogy Fót Város Önkormányzata támogatja a területén működő 
cégeket a működésükben, de itt egy konkrét ügyről van szó, és ebben az esetben ez a 
konkrét üzenet ennek a cégnek és nekünk, fontos. Elhangzott egy módosító indítvány a 
részemről, tartalmát tekintve az, amit Szabó Mihály mondott, ezt vagy megszavaztatja 
Alpolgármester úr, vagy eljárhat más módon is, de az egy másik dolog. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Mondjuk már el, hogy a 947 m2-re felhúztak egy 929 m2-es raktárépületet, nyilvánvalóan még 
annyi hely sincs, hogy az esővíz a saját területére csöpögjön le. Az mind a mi sportpályánkat 
áztatja. 
Amikor a MÜFA Szövetkezet jogutódja értékesítette a területét a LIDL számára, akkor 
eszébe nem jutott, hogy ezt a területet valamilyen módon rendezze. Rajta van egy 
építészetileg törvénytelen, meg nem felel semminek a beépítési kötelezettség szerint ez az 
épület. Most mondhatjuk a Polgármesternek meg a jogászoknak azt, hogy egyezkedjenek, 
de miben? Kossuth u. 26-ot nem akarunk adni ennek az épületnek. Tulajdonképpen, amikor 
a MÜFA a HOZO-nak eladta, átruházta először, mivel osztatlan területben van, ide kellett 
volna felajánlani, ez a dolgok gyökere. Ez nem történt meg, és most nekünk kell még úgy 
eljárni, hogy a HOZO Kft ebből a dologból jól jöjjön ki. Én meg tudom szavazni azt, hogy 
egyeztessenek, csak azt nem látom, hogy mi az egyeztetés tárgya. Kivonni nem akarjuk, 
szétmérni nem akarjuk, vagyis nem nem akarjuk, hanem törvényileg nem lehet megoldani, 
mert akkor ő már le kell, hogy bontsa. Egyszerűen nem értem, hogy mibe egyezzenek meg. 
Lehet ezt mondani, csak nem lehet végrehajtani a határozatot. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A HOZO Kft azt szeretné elérni, hogy az ingatlan-nyilvántartásban feltüntetésre kerüljön ez 
az épület, mert szeretnék bejelenteni telephelyként. Ha nem tudják ezt megtenni, akkor nem 
fogják tudni ezt telephelyként használni, annak még akár az is lehet a következménye, hogy 
átteszik a tevékenységet máshová, elmennek Fótról. 
Nem is értem, hogy hogyan kerülhet szóba, hogy a HOZO Kft miért járjon jól? Miért ne járjon 
jól? Nekünk nem azt kell elérni, hogy a HOZO Kft ne járjon jól, hanem azt kell elérnünk, hogy 
az Önkormányzat ne járjon rosszul. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aljegyző asszonytól szeretném megkérdezni, hogy visszavonhatom-e az előterjesztést? 
 
Aljegyző asszony válasza nem hallható, mert nem mikrofonba beszél. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ezt a vitát én most bezártam, az előterjesztést visszavontam, de tárgyalni fogunk és 
szeretnénk megegyezni. Csak a személyes tárgyalásba egyezem bele, levelezésbe nem. 
 
5. sz. napirend: Előterjesztés ESZEPSZ két szakmai vezet ő vezetői pótléka tárgyában 
(161. sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Egy felügyeleti vizsgálat során – amelyet a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális 
Gyámhivatala végzett, ill. többszörösen vissza is ellenőrzött – különböző észrevételeket tett. 
Ezek közül az egyik a fenntartóra vonatkozóan azt, hogy a Családsegítő Szolgálatnak nincs 
külön szakmai vezetője, és ezt a kérdést meg kell oldani. Ezt az EEB kezdeményezésére 
Majsai igazgató úr megtette, kijelölte Dudás Katalint, akinek a részére vezetői pótlékot kell 
biztosítani, ami éves szinten bruttó 177.800 Ft. Erről szól ez az előterjesztés. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ezt értem, csak a címben nem értem a „két” szót. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A címben azért van a „két” szó, mert két főt kell kinevezni, mint szakmai vezetőt, de a vezetői 
pótlékot csak egy fő részére kell biztosítani, mivel a másik személy már más jogcímen, de 
vezetői pótlékot kap.  
A JÜSZB a határozati javaslat 1. pontját javasolja elfogadásra, ez arról szól, hogy az 
ESZEPSZ-nek ezt a 7 havi bért a saját költségvetéséből kell kigazdálkodnia, mivel a 
Kormányhivatal nem 2011-ben tette ezt a felhívást, hogy szakmai vezetőt kell kinevezni a 
Családsegítő és a Gyermekjóléti Szolgálat élére, hanem 2010-ben, vagy már régebben. Ez 
nem történt meg, ez egy mulasztás volt az intézmény részéről. Ezért a JÜSZB úgy gondolta, 
hogy most erre az évre gazdálkodják ki a rendelkezésükre álló keretből. 
 
Fábry Béla képviselő: 
A KT-nek a tekintetben, hogy egy, vagy két vezető kinevezésére kerül sor, nincs döntési 
kompetenciája, mert ez Majsai igazgató úr döntési kompetenciája. Az előterjesztés az 
ESZEPSZ szakmai vezetői pótléka tárgyáról szól. Tekintettel arra, hogy az Igazgató úr 
megindokolta a levelében, hogy a két szakmai vezető közül az egyik már kap pótlékot, a 
másik, akit kinevezett pedig nem, ezért félévnyi időtartamra kéri ezt a költségvetési 
kiegészítést. Az eredeti költségvetésében ez az összeg nem szerepelt, ez egy új feladat, 
amihez költségvetést kell rendelni, ezért én azt javaslom, hogy ezt a szerény összeget, ami 
június 1-től december 31-ig bruttó 177.800 Ft, ezt nagyvonalúan az Önkormányzat biztosítsa 
az ESZEPSZ részére. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Június 1-től december 31-ig, az pontosan 7 hónap.  
 
Majsai László igazgató, ESZEPSZ: 
A mulasztással kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a nevezett első vizsgálati 
jelentés, amely 2010. novemberében született, ezeket a jelentéseket nem az 
intézményvezető, hanem az Önkormányzat kapja, mert a jelentések címzettje minden 
esetben a fenntartó. Van eset, amikor ezekből a jelentésekből kapunk mi is, van eset, amikor 
nem. 
Amikor az EEB márciusi bizottsági ülésén tárgyalta ezt, és felmutatta az Elnök úr ezt a 
vizsgálati jelentést, és felszólított engem arra, hogy ezt a hiányosságot szüntessem meg, 
akkor én azonnali hatállyal ennek eleget tettem. Elkészítettem a levelem és átadtam, ami 
egy előterjesztést megalapozhatott volna áprilisra. Mivel pénzügyi vonzata is van, az Elnök 
úr akkor azt javasolta, hogy a következő hónapi testületi ülésre készüljön el az előterjesztés, 
ezért készült el májusra. Azt gondolom, hogy nem mulasztottam. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB és az EEB azt javasolta, hogy a II. határozati javaslatot, a JÜSZB pedig azt javasolta, 
hogy az I. határozati javaslatot fogadjuk el. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Az intézményvezetővel nem értek egyet, mert itt van előttem egy lebélyegzett dokumentum, 
amit Majsai igazgató úr is megkapott a Hivataltól. Arra kérem, hogy arra ne hivatkozzon, 
hogy nem kapta meg. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Először a JÜSZB javaslatát teszem fel szavazásra, ami azt mondja ki, hogy az intézmény a 
saját költségvetéséből gazdálkodja ki a II. féléves, 7 hónapos pótlékot, ami 177.800 Ft. Erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 4 igen, 3 nem, 3 tartózkodással – nem nyert elfogadást. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB és az EEB határozatát együtt teszem fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a 
PFB megnevezte, hogy a 177.800 Ft 2011. II. félévére, tehát 2011. júniusától 7 hónapra 
kerüljön megtervezésre a határozatban. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 

222/2011. (V. 18.) KT határozat 
ESZEPSZ két szakmai vezető vezetői pótléka tárgyában 

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

• felkéri a Polgármestert, hogy az ESZEPSZ-nél felmerülő vezetői pótlék többletigényt, a 
177.800 Ft-ot a 2011. évi költségvetési rendelet soron következő módosításánál az 
intézményfinanszírozás szükség szerinti megemelésével biztosítsa a költségvetési 
rendelet 4/a számú melléklet IV.2.2. Céltartalékok, Működési tartalék sor terhére; 

• a vezetői pótlék többletigény összege 2011. június 1-től 7 hónapra kerüljön 
betervezésre. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
 
6. sz. napirend: Előterjesztés Önkormányzati Zeneiskola átszervezése tá rgyában (119/a 
sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB-nek volt két módosító javaslata. Az egyik az Együttműködési Megállapodás 9. 
pontjában törlendő a pontos összeg megjelölése. Itt a lehívható normatív költségvetési 
támogatás és a tényleges költségek különbözetének megtérítése Fót Város Önkormányzat 
részére szerepeljen a sikeres lehívás függvényében. Ez itt azt jelenti, hogy 2011. júliusában 
lehet még normatívát lehívni. Ha ez nem sikerül, akkor a teljes költséget meg kell, hogy 
fizesse Csomád Önkormányzata, mert akkor a különbözet teljesen másképp fog alakulni. 
Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A második módosítás: a 2011. évi normatívát Csomád község előlegezze meg Fót város 
részére a sikeres lehívástól függő visszafizetési kötelezettség mellett. Ez azért van, mert mi 
a normatívát sokkal később kapjuk meg, mint ahogy azt fel kell használni. Amennyiben a 
normatíva lehívása bármilyen okból sikertelen, ezen tétel Csomád község Önkormányzatát 
terheli.  
Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aki a határozati javaslatot a módosításokkal együtt elfogadja, az kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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223/2011. (V. 18.) KT határozat 
Önkormányzati Zeneiskola átszervezése tárgyában  

(119/a sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. tudomásul veszi Spáthné Faragó Éva közoktatási szakértő szakvéleményét a Fóti 

Önkormányzati Zeneiskola átszervezéséről; 
2. a jelen előterjesztés 1. számú mellékletének megfelelően módosítja az Önkormányzati 

Zeneiskola alapító okiratát; 
3. jóváhagyja a Fót Város Önkormányzata és a Csomád Község Önkormányzata között 

megkötendő módosított Együttműködési Megállapodást azzal, hogy 
a. annak 9. pontjából a pontos összegek törlendők, 
b. Csomád Község Önkormányzata vállalja a lehívható normatív költségvetési 

támogatás és a tényleges költségek különbözetének megfizetését; 
c. A 2011. évi normatívát Csomád Község Önkormányzata előlegezze meg Fót 

Város Önkormányzatának a sikeres lehívástól függő visszafizetési kötelezettség 
mellett, de amennyiben a normatíva lehívása bármely okból sikertelen, ezen tétel 
is 2011-ben Csomád Község Önkormányzatát terheli; 

4. felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban meghatározott Együttműködési Megállapodást 
írja alá;  

5. 2011. szeptember 1-jei kezdéssel az Önkormányzati Zeneiskola pedagógiai 
álláshelyeinek számát 3,5 fő pedagógus státusszal megemeli. Az engedélyezett 3,5 
státuszt kizárólag a csomádi bővítésre, az ottani zeneoktatás ellátására lehet 
felhasználni; 

6. felkéri a Zeneiskola igazgatóját, hogy az intézmény dokumentumait (pedagógiai program, 
SZMSZ) vizsgálja felül és a szükséges módosításokat a képviselő-testület soron 
következő ülésére terjessze elő; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy a csomádi telephely minősítési eljárását 2011. augusztus 
31-ig kezdeményezze az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények Szakmai Minősítő 
Testülete előtt; 

8. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásba 
történő bejegyeztetéséről és a Közoktatási Információs Rendszerbe való feltöltéséről. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
7. sz. napirend: Előterjesztés Fáy András Általános Iskola átszervezése  tárgyában 
(132/a sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elfelejtettem mondani az előző napirendnél, hogy itt most kiosztásra került a Megyei 
Önkormányzat elnökétől egy levél, - mert meg kellett kérdezni őket is, hogy ezekkel az 
átszervezésekkel Zeneiskola, Fáy Iskola átszervezésével egyetértenek-e. Megkaptuk 
válaszlevelüket, hogy megfelelőnek tartják, és elfogadásra javasolják, semmiféle kifogást 
ezzel kapcsolatban nem emeltek, ez mindkét intézményre igaz, egy levélben jött a kettő. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB ma rendkívüli ülésen tárgyalta ezt is és az előző anyagot is. Külön észrevételt nem 
tettünk, de teljes vállszélességgel támogattuk a PFB módosító javaslatait, és elfogadásra 
javasoljuk mind a két határozati javaslatot. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB módosító javaslatát teszem fel szavazásra, miszerint az Alapító Okirat 8. pontja 
kerüljön javításra. Az eredetiben az van, hogy 8 osztályos, a javaslat pedig az, hogy legyen 8 
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évfolyamos, és a két óvodai csoport helyett is egy évfolyamos óvoda. Aki ezzel a 
módosítással egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A második módosító javaslat az Alapító Okirat 12. pontjára vonatkozik, miszerint évfolyamok 
száma, általános iskola évfolyam 1-től 8-ig, és tanköteles korú óvodás 1 évfolyam. Aki ezzel 
a módosítással egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Kakuk Zsolt igazgató, Fáy Iskola: 
Az EEB-n is elhangzott az, hogy ne legyen tanköteles korú, hanem csak annyi, hogy 1 
évfolyam. Kérném, hogy ezt vegyék figyelembe a képviselők. 
Ha módosították az Alapító Okirat 8. pontját, akkor meg kellene vizsgálni a többi 
intézménynél is ugyanezt a pontot, mert ezek az alapító okiratok egyszerre készültek, és 
valószínűleg mindegyiknél 8 osztályos általános iskola szerepel, akkor ezt is módosítani 
kellene. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Erre szeretném felhívni a referensünk figyelmét, hogy a következő módosításkor ez így 
szerepeljen. Az előző szavazást én mondtam rosszul, mert az eredeti előterjesztésben úgy 
van, hogy tanköteles korú óvodás, a módosításban valóban az van csak, hogy óvodai 1 
évfolyam. Mi a helyes megoldás, vonjam vissza azt a szavazást, és szavazzunk újra? Vagy 
ezt így kell érteni. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Pontosítani kell. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Mivel a szándék kifejezetten egy bizonyos évfolyamról szól, egy bizonyos korcsoportról, 
ezért nekem az a kérdésem, ha kivesszük azt, hogy tanköteles, ez a jelenleg hatályos 
jogszabályok szerint 5 éves kortól jelenti, akkor hogy konkretizáljuk le, hogy ki ez a 
korcsoport. Mert ha ez nincs benne, akkor oda fognak állítani 3-4 éves gyerekekkel is. 
Eredetileg a testületnek nem ez volt a szándéka. 
 
Kakuk Zsolt igazgató, Fáy Iskola: 
A szakértő is azt javasolta, hogy olyan megfontolásból, amikor az Önkormányzat dönt a 
beiskolázásról, akkor úgy jelöli meg, hogy a Fáy András Általános Iskolához és Óvodához 
kerüljenek azok - az iskolai korosztályhoz közel lévő 5-7 éves gyerekek, és pl. a bölcsődéhez 
és óvodához, akik közelebb vannak a bölcsődés korhoz, tehát a 3 éves gyerek abba az 
óvodába, ahol a bölcsődés csoport is működik -,  az 5-7 éves gyerekek abba az „óvodába”, 
ahol az általános iskola  működik. Ezt javasolta a szakértő, hogy azt nem itt kell szabályozni, 
hanem majd akkor és ott. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elrontottam a módosító javaslat bemondását, ezért újra felteszem szavazásra, tehát az 
Alapító Okirat 12. pontja helyesen általános iskola 1-8 évfolyam, és óvoda 1 évfolyam. Aki 
ezzel egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A következő módosító javaslat a határozati javaslatokra vonatkozik. Az Alapító Okiratokat két 
módosítással aki elfogadja, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslatban volt még a PFB-nek módosítása, a 4. 5. pont most kerüljön innen ki, 
és erről a Bizottság elmondta az Igazgató úrnak, hogy legközelebbre kérnek egy részletes, 
táblázatos kimutatást. Aki ezzel a módosítással, hogy a 4. 5. pont kerüljön ki, az kérem, 
szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslat 1., 2., 3. pontokból és a 6. pontból lesz a 4. pont és a 7. pontból pedig 
az 5 pont. 
Aki ezzel a módosítással egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

224/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fáy András Általános Iskola átszervezése tárgyában 

 (132/a sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. tudomásul veszi Baksay Lászlóné közoktatási szakértő szakvéleményét a Fáy 
András Általános Iskola átszervezéséről; 

2. a Fáy András Általános Iskola – jelen előterjesztés 4. számú mellékletét képező – 
Alapító Okiratát elfogadja azzal, hogy 

a. annak 8. pontja helyesen: közintézmény (68 évfolyamos általános iskola és 1 
évfolyamos óvoda) 

b. annak 12. pontja kiegészül a következővel: óvoda 1 évfolyam 
3. 2011. augusztus 15-ei kezdéssel a Fáy András Általános Iskola álláshelyeinek 

számát 4 fő státusszal (1 fő dajka, 3 fő óvodapedagógus-tanító) megemeli. 
4. felkéri a Fáy András Általános iskola igazgatóját, hogy az intézmény dokumentumait 

(pedagógiai program, SZMSZ, házirend) vizsgálja felül és a szükséges 
módosításokat a képviselő-testület soron következő ülésére terjessze elő; 

 
5. felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az Alapító Okirat törzskönyvi nyilvántartásba 

történő bejegyeztetéséről és a Közoktatási Információs Rendszerbe való feltöltéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester, jegyző, Kakuk Zsolt igazgató    

 
8. sz. napirend: Előterjesztés utcanevek felülvizsgálata tárgyában (61/ a sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottságok megtárgyalták, utoljára az Emberi Erőforrás Bizottság,  most testületi ülés 
előtt, ha megengedik, összefoglalva elmondom a javaslatot. Rögtön azt mondom, hogy mi a 
végleges módosító javaslat. És akkor nem kell hozzá a magyarázat.  
Hámán Kató u, Wass Albert u, Bacsó Béla u, Apponyi Franciksa u, Fürst Sándor u, Alberti 
Béla u, Sallai Imre u, Szent Imre u, Ságvári Endre u, Mindszenti József u, Somogyi Béla u. 
végig, a burkolt és a földút együtt, Ybl Miklós u, Engels u., Balavásár u, Lenin köz, Kun Pál u, 
Vörös Hadsereg köz, Móricz Zsigmond köz, Ötvös köz, Agárdi Gábor u, November 7. tér, 
Sipos Pál tér, Úttörő u., Jedlik Ányos u. végig (a Rév utcától lefelé), Varga András u, Nagy 
László u, Kónya Lajos u, Eőry Barna utca.  
Remélem, hogy ezek után más módosító javaslat nem fog elhangzani.  
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Szabó Mihály képviselő: 
Nem módosító javaslat, hiszen a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság is ugyanezeket az 
utcaneveket fogadta el A plusz határozati javaslatunk lenne, volt olyan képviselői szándék, 
hogy legyen egy kisebb ünnepség az utcanév változtatáskor, amikor hivatalosan átvezetésre 
kerülnek, és felvetésre került, hogy a testvérvárosok  képviselői is kerüljenek meghívásra. 
Nekünk az a javaslatunk ezzel kapcsolatban, hogy ez az ünnepség, az augusztus 20-i 
ünnepséggel egy napon, azzal összevonva kerüljön megrendezésre, hiszen akkor úgymond 
sokkal nagyobb feneket tudunk keríteni a dolognak. Volt még egy határozata a Bizottságnak, 
hogy felkérjük a Jegyzőt, hogy az utcanévváltozással érintett jogi és nem jogi személyiségű 
gazdasági társaságok, egyesületek, alapítványok, a döntéstől számított 30 napon belül 
kapjanak tájékoztatást az utcanévváltozásról, és nem ártana beletenni az ezzel kapcsolatos 
teendőket. A Képviselő-testületnek pedig megfontolásra ajánlanám, hogy gondolkodjunk el 
azon, hogy a gazdasági társaságok különböző átjelentéseinek költségeit kívánjuk-e 
kompenzálni? Ha igen, hogyan, és milyen mértékben? Jogszabályváltozás miatt 
magánszemélyeknek teljesen ingyenes lesz az utcanévváltozás átjelentése. Gazdasági 
társaságoknak nem. Ott cégjegyzési eljárást kell indítaniuk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Kérdezem az Aljegyző Asszonyt, hogy erről a változásról, tehát azt látom, hogy a határozati 
javaslatok egyenként vannak utcanév szerint, és így is fogunk szavazni, hogy erről a 
változásról minden lakó és érintett fog kapni egy értesítést határozatban. Igaz?   
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Beszéltünk erről, hogy újságcikkben fog megjelenni először, és nyilvánvalóan a lakosok 
kiértesítése is meg fog történni, mert egyébként is meg kell, történjen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Azért kell szerintem mindenkit kiértesíteni, mert ezzel a határozati javaslattal kell, hogy 
menjen át.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
A lakosoknak nem kell átmenni az Okmányirodába, ez biztos. Itt nálunk, helyben az 
Ügyfélszolgálati Irodán le tudjuk rendezni, és mi visszük át az anyagot.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A lakosokat Ti fogjátok tájékoztatni.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Igen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az érintett cégek pedig kapnak egy határozatot, amivel ők tudnak menni, hogy 
utcanévváltozás történt.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Igen.  
 
Földi Pál képviselő:  
Azt szeretném még mondani, hogy módosító indítványként: az Emberi Erőforrás Bizottság 
felkéri a Jegyzőt, hogy legyen kigyűjtve a település összes házszám problémája, és 
készüljön év végéig előterjesztés e tárgykörben. Én ezt annyiban szeretném módosítani, 
hogy a most módosításra kerülő utcaneveknél már most legyenek meg a házszámok. Ne 
pedig netán fél év múlva, újra küldjük őket megint valahova, és ha netán céget is érint, akkor 
újra kötelezzük őket arra, hogy ezt az eljárást megint lefolytassák. Tehát a Hivatal nézze át a 
házszámokat, amik most változnak. Így kerüljön bele ez a módosítás.  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Erről külön fogunk szavazni.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Örülök neki, hogy Balavásár testvérvárosunk az utcanévadás során felvetődött, de 
megfontolásra javasolnám azt, hogy augusztus 20-án, amikor a testvérvárosokat meghívjuk, 
akkor történjen ez az ünnepély, mert nem túl nagy ívű nemzetközi politikai bonyodalom 
keletkezhet abból, hogy a másik testvérvárosunk pedig nem kap utcanevet. (A háttérből 
érkezik a válasz, hogy már van ilyen, a Szent Benedek u.) Bocsánat ez elég szabad 
értelmezés, ezt, ha így kell értelmezni, akkor én ezt elfogadom. Bár nem biztos, hogy ez a 
város lakóinak döntő többsége számára ilyen egyértelmű, de ha ez így van, akkor rendben 
van, és akkor tárgytalan a hozzászólásom.  
 
Gráf Mihály képviselő: 
Földi Pál képviselő úr már felhívta az Emberi Erőforrás Bizottság egyéb véleményeire a 
figyelmet részben, de akkor egészítsük ki teljes egészében, amellett, hogy nyilván logikus, 
amit a Képviselő úr mondott, hogy ezeket az átnevezendő utcák házszámproblémáit már 
most rendezni kell. Nem kétszer. Azzal együtt év végéig a többi házszám problémáról is 
készüljön előterjesztés. Illetve az, hogy az ünnepség mikor lesz, erre nem tettünk javaslatot, 
arra viszont igen, hogy egy ünnepség legyen összevontan, és annak helyszínéül a Varga 
András utcát javasoljuk. Kérem figyelembe venni a Bizottság véleményét a szavazáskor.  
 
Majsai László ESZEPSZ igazgató: 
Ehhez úgy kapcsolódik a hozzászólásom, hogy amikor átadták a Szent Benedek lakóparkot, 
akkor én írásban jeleztem, és azóta nem volt ilyen utcaneves történet, de most szeretném 
újra felhívni a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy a Szent Benedek lakóparkban található 
egy Szent Benedek utca 15. sz. és az ESZEPSZ-nek is ez a címe, hogy Szent Benedek u. 
15. Ezzel valamit tennünk kéne, mert a hivatalos levelek és az orvosoknak szóló levelek is 
elkallódnak, valamint a lakosságnak szóló levelek érkeznek be hozzánk. Ha erre valamilyen 
lehetőség van, akkor én szeretném, ha ezt orvosolnák.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ezért javasolta azt az Emberi Erőforrás Bizottság, amit javasolt,  Földi Pál képviselő úr ezt 
jogosan módosította, hogy a most utcanévváltozáson átesők, az utcanévváltozással együtt, 
ha van ilyen probléma, kerüljön módosításra. A település egyéb részein pedig év végéig. 
Van még rajtatok kívül ilyen eset, két háznak van ugyanaz a házszáma.  Mi még csak tízen 
beszélgetünk erről, és már van 3 probléma, úgyhogy lesz munkája a hivatalnak.  
Először azt mondom, hogy szavazzunk a nevekről sorban. A határozati javaslat I.-et 
felolvasom, a többinél fogok macskakörmöt rakni.   
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Fót Hámán Kató utcát 776. hrsz, Wass Albert 
utcának nevezi el. Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 
Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a Posta, 
valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  
Határiő: azonnal, felelős: Jegyző.  
 
Aki ezzel a határozati javaslattal egyetért, azt kérem, igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

225/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• Fót, Hámán Kató utcát 776. hrsz, Wass Albert utcának nevezi el.  
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• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 
Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Bacsó Béla utcát Apponyi Franciska utcává történő átnevezésével egyetért (a többi 
ugyanaz, mint az előző) az kérem, igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

226/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Bacsó Béla utcát, Apponyi Franciska utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Fürst Sándor utca átnevezését Alberti Béla utcára történő átnevezéssel egyetért, az 
kérem igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

2272011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Fürst Sándor utcát, Alberti Béla utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Sallai Imre utca, Szent Imre utca névváltoztatással egyetért, azt kérem, hogy igennel 
szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

228/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Sallai Imre utcát, Szent Imre utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  
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Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Ságvári Endre utca, Mindszenti József utcává való elnevezéssel egyetért, azt kérem, 
hogy igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 

229/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Ságvári Endre utcát, Mindszenti József utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Somogyi Béla utca, Ybl Miklós utcára való névváltoztatással egyetért, azt kérem, hogy 
igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

230/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Somogyi Béla utcát, Ybl Miklós utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki az Engels utca, Balavásár utcára történő névváltoztatással egyetért, azt kérem, hogy 
igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

231/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Engels utcát, Balavásár utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Lenin köz, Kun Pál utcára történő névváltoztatással egyetért, azt kérem, hogy igennel 
szavazzon. 
Szavazás eredménye: 8 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  

 
232/2011. (V.18.) KT határozat  

Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  
61/a. sz. előterjesztés  

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• Fót, Lenin közt, Kun Pál utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Vörös Hadsereg köz, Móricz Zsigmond közre történő névváltoztatással egyetért, azt 
kérem, hogy igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 3 tartózkodás – elfogadva.  
 

233/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Vöröshadsereg közt, Móricz Zsigmond köznek nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki az Ötvös köz, Agárdi Gábor utca névmódosítással egyetért, az kérem igennel 
szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 

234/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Ötvös közt, Agárdi Gábor utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a November 7. tér átnevezését Sipos Pál térre elfogadja, az kérem igennel szavazzon. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
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235/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, November 7. teret, Sipos Pál térnek nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki az Úttörő utca átnevezését Jedlik Ányos utcára elfogadja, azt kérem, hogy igennel 
szavazzon.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem – elfogadva.  
 

236/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Úttörő utcát, Jedlik Ányos utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a  Varga András utca, Nagy László utcára való átnevezést támogatja, kérem igennel 
szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

237/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Varga András utcát, Nagy László utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a Kónya Lajos utcát Őri Barna utcának történő átnevezését támogatja, az kérem, hogy 
igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
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238/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• Fót, Kónya Lajos utcát, Őri Barna utcának nevezi el.  
• Felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti változásnak a Központi Személyadat és 

Lakcímnyilvántartás címnyilvántartásában történő átvezetéséről a Földhivatal, a 
Posta, valamint a közműszolgáltatók értesítéséről gondoskodjon.  

Határidő: azonnal 
Felelős:    Jegyző  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Volt itt még határozati javaslat, nevezetesen az, hogy felkérjük a Jegyzőt, hogy a jelenleg 
átnevezett utcákban, a házszámozást tekintsék át, és ennek a módosítását, a mostani 
névváltoztatások kapcsán végezzék el, hogy ne kelljen ezt kétszer megtenni. Illetve év 
végéig a teljes településen tekintsék át a házszámozás helyzetét. Aki ezzel a határozati 
javaslattal egyetért, az kérem, szavazzon igennel.  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva.  
 

239/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek házszámozása tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 2011. május 18-i 
képviselő-testületi ülésen átnevezett utcákban a házszámozást is tekintse át, és a felmerülő 
javításokat végeztesse el.  
 
Határidő: 2011. azonnal, és december 
Felelős:    Jegyző  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Elnézést kérek, amikor az előbb a bizottsági határozatot ismertettem, akkor elfelejtettem az 
utolsó mondatot. A véleménylapon ez rosszul van megfogalmazva, a helyes megfogalmazás 
úgy szólna – Bukta András képviselő-társam vetette fel azt a javaslatot -, hogy az 
ünnepségre legyenek meghívva azon személyek leszármazottai, tehát nem azok, akiket az 
utcanévváltozások érintenek, hanem azon fóti kötődésű személyek leszármazottai, akikről az 
utcákat elneveztük. (Eőry Barna, Sípos Pál stb.)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Tehát a Bizottság az utcanevek megváltoztatása alkalmából rendezett ünnepséget javasolja 
az augusztus 20-i ünnepséggel egyidőben megtartani. Nem kell akkor külön hely, mert lehet 
egyben a városi ünnepséggel is.  Aki ezt így elfogadja, azt kérem, hogy igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva.  
 

240/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanév táblák felavatása tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az augusztus 20-i városi 
ünnepségre, amellyel egyidőben történik az utcanév táblák felavatása, a fóti érdekeltségű 
névadók leszármazottait  hívja meg.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Jegyző  
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Polgármester asszony megérkezett az ülésre, 16 óra 27 perckor.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménylapján van még javaslat. Új utcanév táblák mellé a 
fóti kötődésű híres személyiségekről kerüljön ismertető tartalmazó tábla is kihelyezésre, a 
Fóti Kft kivitelezésében.  
Tehát:  a fóti névtáblák mellé kerüljön ismertetőt tartalmazó emléktábla is kihelyezésre a Fóti 
Kft kivitelezésében, az árajánlatok elfogadása esetén. A helyi sajtó részére készüljön 
tájékoztató újságcikk a lebonyolítás ütemtervéről, módjáról és annak illetékmentes voltáról 
Aljegyző asszony közreműködésével.  
Aki ezt így elfogadja, azt kérem, igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva.  
 

241/2011. (V.18.) KT határozat  
Utcanevek felülvizsgálata tárgyában  

61/a. sz. előterjesztés  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• felkéri a Jegyzőt, hogy az új utcanév táblák mellé, a fóti kötődésű híres 

személyiségekről kerüljön ismertetőt tartalmazó tábla is kihelyezésre; 
• felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét az ismertető táblák elkészíttetésére, 

árajánlatok elfogadása után; 
• felkéri a Jegyzőt, hogy készüljön tájékoztató újságcikk a lebonyolítás ütemtervéről, 

módjáról és annak illetékmentes voltáról. 
Határidő: azonnal  
Felelős:    Jegyző, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
Nagy Edit fóti lakos: 
Tisztelt Képviselő-testület! Kedves külső bizottsági tagok, akik részt vettek az utcanevek 
változatásában. Nagyon szépen köszönjük, hogy egyáltalán az előterjesztés elkészült, 
megvitatták, átgondolták, bölcs és méltó döntést hoztak. Higgyék el, hogy Fóton, azon a 
téren, ahol most Sípos Pál nevét fogják megismerni nagyon sokan és már eddig is, olyan 
öröm tölti el az embereket és szép kis közösség kezd alakulni. Fót történelmével nagyon sok 
gyerek fog megismerkedni. A legjobban valóban ahhoz a lakókörnyezethez ez a név méltó. 
Nem méltatlan volt a többi javaslat sem, de emellett szerettünk volna aláírást gyűjteni, de így 
köszönjük szépen a támogatásukat azoknak, akik ezt megszavazták.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Köszönjük szépen. Remélem, hogy ezzel a határozattal, amit most meghoztunk, egy korszak 
lezárul, és lekerülünk a bulvárlapok címoldaláról ezzel a sok-sok méltatlan utcanévvel is, 
úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek, aki közreműködött. Ezt a napirendi pontot 
bezárom.  
Szünetet rendelek el, utána folytatjuk a munkát.  
 

S z ü n e t  
 

9. sz. napirend: Előterjesztés Fót, Móricz Zs. út 43. 4092/91 hrsz-ú in gatlan 
útcsatlakozása tárgyában (147. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A PFB módosító javaslata szerint a terület pontos felmérését előzetesen a Polgármesteri 
Hivatal végeztesse el a 2011. évi költségvetés 4/b mellékletében szereplő KT Dologi 
Kiadások Telekkitűzés sor terhére. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Az előterjesztéssel egyetértek. 
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az imént felolvasott határozati javaslatra kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A másik módosító javaslat: az útcsatlakozás kiépítése tekintetében a költségviselő fél a 
kérelmező Mobilfót Kft. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Felolvasom a határozati javaslat 1 pontját, majd az imént elfogadottakkal együtt kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

242/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fót, Móricz Zs. út 43. 4092/91 hrsz-ú ingatlan útcsatlakozása tárgyában 

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

1. felkéri a Jegyzőt, hogy a terület pontos felmérését előzetesen végeztesse el a 2011. 
évi költségvetés 4/b mellékletében szereplő KT Dologi Kiadások Telekkitűzés sor 
terhére; 

2. az útcsatlakozás kiépítése tekintetében a költségviselő fél a kérelmező Mobilfót Kft; 
3. felhatalmazza a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására a Fót, Móricz Zs. 

út 43. 4092/91 hrsz-ú önkormányzati úton létesítendő útcsatlakozás kiépítéséhez. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
10. sz. napirend: Előterjesztés a települések komplex információ-technol ógiai és 
biztonságtechnikai fejlesztésének támogatására kiír t pályázati konstrukción való 
részvétel tárgyában (148. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A PFB levette az anyagot a napirendek tárgyalásáról, helyette az a javaslata hogy ” 
kinyilvánítja a szándékát a térfigyelő kamerarendszer vonatkozásában; kikéri a Rendőrség 
javaslatát a bűnügyi szempontból kritikus területekről, különös tekintettel az önkormányzati 
intézményekre; tervpályázatot ír ki a szükséges mikrohullámú rendszerterv kidolgozására”. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ez a javaslat az előző ciklusban felvetődött, akkor nem tudtuk megvalósítani, de 
mindenképpen fontosnak tartom, hogy a térfigyelő rendszer létrejöjjön, és maximálisan 
támogatom a javaslatot. Sajnálom, hogy a pályázaton nem veszünk részt, nyilván meg van 
ennek is az oka, most ez nem hangzott el, de a térfigyelő rendszer azt a helyzetet, hogy Fót 
egy biztonságos település maradjon, nagyban fogja segíteni, és minél hamarabb valósítsuk 
meg. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki a felolvasott, módosított határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
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243/2011. (V. 18.) KT határozat 
a települések komplex információ-technológiai és biztonságtechnikai fejlesztésének 

támogatására kiírt pályázati konstrukción való részvétel tárgyában 
 (148. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• kinyilvánítja a szándékát, hogy részt kíván venni a térfigyelő kamerarendszer 
támogatására kiírt pályázaton; 

• kikéri a Rendőrség javaslatát a bűnügyi szempontból kritikus területekről, különös 
tekintettel az önkormányzati intézményekre; 

• tervpályázatot ír ki a szükséges mikrohullámú rendszerterv kidolgozására. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
11.sz. napirend: Előterjesztés Fót, 3963/10, 3303 hrsz-ú ingatlanok ele ktromos ellátása 
tárgyában (150. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ez egy tulajdonosi hozzájárulás két ingatlan elektromos ellátásához. 
A PFB azzal egészíti ki a határozati javaslatot, hogy az elektromos ellátás kiépítése 
tekintetében a költségviselő fél minden esetben a megrendelő. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Amikor ez az előterjesztés a JÜSZB előtt volt, problémák voltak a helyrajzi számokkal, és 
már későn volt, nem volt a Hivatalban senki, akiknek a kérdést feltehettük volna, ezért úgy 
gondoltuk, hogy erről így döntést hozni nem lehet. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Fel kell hívni a figyelmét a tervezőnek, hogy hibásan írta a tervre az utcanevet, Erdőalját írt, 
nem pedig Erdőkalját. 
A PFB kiegészítését teszem fel szavazásra, hogy a költségviselő fél minden esetben a 
megrendelő, erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslatot a módosításokkal együtt teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

244/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fót, 3963/10, 3303 hrsz-ú ingatlanok elektromos ellátása tárgyában  

(150. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• felhatalmazza a Polgármestert a Fót, 3963/10 és a 3303 hrsz-ú ingatlanok elektromos 
ellátása érdekében a tulajdonosi hozzájárulás aláírására az önkormányzati úton 
létesítendő 0,4 kV-os elektromos földkábel hálózat kiépítéséhez; 

• az elektromos ellátás kiépítése tekintetében költségviselő fél a megrendelő. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
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12.sz. napirend: Előterjesztés egészségügyi közgazdász szakért ő megbízása az 
ESZEPSZ pénzügyi átvilágítása tárgyában (156. sz. a nyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB-t is megbíztuk egy vizsgálattal az ESZEPSZ-nél. Ők erre kértek egy szakértői 
kijelölést.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Nyilván azt a döntést, hogy az ESZEPSZ esetében ez a vizsgálat, az átvilágítás sorra 
kerüljön, ez ténykérdés. De az, hogy egy pénzügyi-, egészségügyi-, közgazdász szakértőt 
kérjünk fel arra, hogy az intézménnyel követendő vezetési irányvonalat meghatározza, ez 
szerintem egyrészt irreális elvárás, másrészt pedig egy olyan hatáskör átadás, amit én 
személy szerint, semmilyen körülmények között nem tudok támogatni. Egyszerűen annak a 
szakmai felelősségnek az áthárítása, ami részben a szakmai bizottság feladata, ill. a vezető 
feladata egyfelől, másfelől pedig nem vagyok meggyőződve arról, hogy egy egészségügyi 
közgazdász a menedzsment problémák teljes körű feltárását tudja vállalni. Ne fogalmazzunk 
meg olyan elvárásokat, amelyeket nem fog tudni teljesíteni. Ugyanakkor a JÜSZB második 
alkalommal döntött úgy, hogy Majsai intézményvezető úr megbízatását azonnali hatállyal 
vonjuk vissza. Első alkalommal – amikor ezt a döntést megfogalmazták – akkor a KT nem 
szavazott erről a kérdésről. A Bizottság Elnöke sem hívta fel a figyelmet arra, hogy nekik volt 
egy ilyen javaslatuk, és nekik erről szavazni kellene. Most mindenképpen foglaljunk állást 
ebben a dologban. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Én határozottan emlékszem arra, hogy amikor ezt a szigorúan titkosított anyagot megkaptuk, 
egy vizsgálati jelentést, amelynek az utolsó vizsgálati javaslata az volt, amit az előbb a 
képviselő-társam felolvasott, akkor én elmondtam, hogy azért ne foglalkozzunk most ezzel 
az anyaggal, mert két bizottság kapta a vizsgálati feladatot, a JÜSZB és a PFB. A PFB 
megvárta, míg a JÜSZB végez, ill. bekért már alapdokumentumokat, elkezdte a vizsgálatokat 
és úgy határozott, hogy azzal a kéréssel fordul a KT-hez, hogy az egészségügy és a 
hozzátartozó intézmények olyan speciális területen vannak, amelyhez egy átlagos Pénzügyi 
Bizottság, könyvvizsgálói- és egyéb belső ellenőri segítség nélkül nem tudna kellőképpen 
boldogulni. Ezért hozta a Bizottság ezt a javaslatot a KT felé, hogy kérjünk egy szakértőt a 
munkánk segítésére – ezt az Ötv. egyébként lehetővé teszi – akár a képviselőnek, akár a 
Bizottságnak, hogy a munkája segítéséhez szakértőt kérjen, ez történne most. A vezetési 
irányvonal meghatározásában lehet, hogy nem szerencsésen került megfogalmazásra ez a 
mondat, de az elmúlt héten voltak olyan vezetéssel kapcsolatos félreértések, amelyet a 
bizottsági ülésen tárgyaltunk, amely során erre a következtetésre jutottunk, hogy talán 
ezeket a dolgokat is meg kellene nézni, hogy hogyan történik, és mi hibádzik ezen a 
területen. 
Ami sajnálatos módon nincs a véleménylapon, de elhangzott a bizottsági ülésen, hogy ennek 
a munkának az elvégzéséhez bruttó 1 M Ft összeget szeretne kérni a Bizottság, és a 
határozati javaslatban szerepel, hogy a Polgármestert kéri fel, mi csak segítünk ennek a 
szakértőnek a kiválasztásában, és utána együtt végezzük a munkánkat. 
Kérnék még egy határidő módosítást a júniusi testületi ülésre a vizsgálati jelentés tárgyában. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az ESZEPSZ fenntartói vizsgálata még nem ért véget, sem a PFB, sem a JÜSZB részéről, 
éppen ezért vizsgálati jelentés nem készült. 
Van egy köztes munkaanyag, amit a KT tagjainak ki lett osztva. A JÜSZB-nek az a javaslata, 
ami itt is szerepel – Fábry Béla azt mondta, hogy másodjára – az nem ennek a 
munkaanyagnak a tartalmára épült, hanem az ESZEPSZ 2010-es éves beszámolója alapján 
került meghozatalra. Amikor ez a határozat született, akkor jelen voltak más képviselők is 
ezen a bizottsági ülésen. Ezt az anyagot a Bizottság hivatalosan nem tárgyalta. A Bizottság 
tagjának, aki ezt a javaslatot tette, az volt az elképzelése ezzel, hogy a megbízott 
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igazgatónak lenne az egyik feladata ezeknek a vizsgálatoknak az elvégzése. Ez jelentős 
költségmegtakarítást eredményezhetne. 
A határozati javaslathoz szeretném hozzáfűzni, hogy a Bizottság ugyan elutasította – én 
igennel szavaztam rá, és most is igennel fogok szavazni – de a határozati javaslatot rakjuk 
rendbe. Ugyanis tegnap felvetődött és kiderült, hogy nincs ilyen testületi határozat, hogy 
szakértőt bízunk meg, ezért az én javaslatom az lenne, hogy határozati javaslat 1. pontja 
ahogy a PFB javaslata alapján a KT a fenntartói vizsgálat PFB által lefolytatandó részéhez 
szakértőt kíván igénybe venni. A 2 pont úgy szólna, hogy felkéri a Polgármestert, hogy a 
Verseny Szabályzat alkalmazásával az árajánlatokat kérje be. A 3. pont pedig folytatódna a 
mostani 1. ponttal. Tehát 5 határozati pont lenne, lenne egy új 1. és 2. pont, és a határozati 
javaslatban szereplő 1., 2., 3. pontok pedig átszámozásra kerülnének. 
 
Fábry Béla képviselő: 
A munkaanyagnak titulált, szigorúan titkos dokumentum, a vizsgálati jelentés címet viseli. 
Nem akarom tételesen idézni a vizsgálati jelentés anyagát, csak szerettem volna pontosítani, 
hogy itt nem egy köztes munkaanyagról van szó, hanem egy vizsgálati jelentésről. 
Ez az intézmény három szakmai területet ölel át: egy pedagógiai intézményt, egy szociális 
intézményt és egy egészségügyi intézményt. Ha én egészségügyi közgazdász lennék, és azt 
a feladatot kapnám, hogy egy pedagógiai intézményről mondjak véleményt, akkor azt nem 
vállalnám el. Ha pedagógiai szakértő lennék, és azt a feladatot kapnám, hogy egy szociális 
intézményről mondjak véleményt, azt sem vállalnám el, mint ahogy ha pedagógiai szakértő 
lennék és azt a feladatot kapnám, hogy egészségügyi intézményről mondjak szakvéleményt, 
azt sem vállalnám el. Elég nehéz helyzetet teremtünk akkor, amikor egy ilyen összetett 
intézmény, szakmai menedzsment, pénzügyi átvilágításával egy egészségügyi szakértőt 
kérünk fel, mert akkor ott van az a másik két szakterület, amihez nem ért, és akkor töredékes 
lesz a jelentésünk. Lehet, hogy szükség lenne egy pedagógiai szakértőre és egy szociális 
területen jártas szakértő felkérésére is, hogy teljes képet kapjunk, nehogy harmadszorra, 
negyedszerre is visszajöjjön elénk, hogy még mindig nem tudunk végezni az üggyel, amiről 
egyébként januárban döntött a testület. 
 
Bukta András képviselő: 
Én a szakértői vizsgálat programjára tennék javaslatot. A PFB 5 pontba szedte, hogy mire 
terjedjen ki. Szeretnék egy 6. pontot javasolni, azt, hogy a gazdasági szempontok figyelembe 
vételével a tagintézmények szétválasztására, vagy egyben tartására is tegyen javaslatot a 
szakértő. Mivel egészségügyi közgazdászról van szó, nyilván az egészségügyet tudná 
vizsgálni ilyen szempontból. 

 
Majsai László igazgató, ESZEPSZ 
A munkatársaim és a magam nevében megköszönöm a PFB javaslatát, hogy gazdasági 
szakértői vizsgálat alá szeretné vonni az intézmény gazdálkodását. Állunk a vizsgálat elébe, 
a munkatársaim és én is. Február 3-a óta várunk erre, és nagy tisztelettel – a munkatársaim 
nevében is természetesen - állunk elébe. Mint ahogy eddig sem, ezen túl sem fogjuk sem 
gátolni, sem megnehezíteni a vizsgálók munkáját. Az is teljesen természetes, hogy 
amennyiben ez a gazdasági vizsgálat bármilyen fajta hibát találna, akkor azért a 
munkatársaim és én is a felelősséget vállaljuk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosító javaslatokkal kezdjük a szavazást. A JÜSZB véleménylapján található módosító 
javaslatot teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 3 igen, 3 nem, 5 tartózkodással – nem nyert elfogadást. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB véleménylapján leírtak kiegészülnek Bukta András által javasolt 6. ponttal, mely 
szerint a gazdasági szempontok figyelembe vételével a tagintézmények szétválasztására, 
vagy egyben tartására is készüljön javaslat. Egyben teszem fel a 6 pontot szavazásra: 
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Szavazás eredménye: 10 igen, 1 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 
 

245/2011. (V. 18.) KT határozat 
egészségügyi közgazdász szakértő megbízása az ESZEPSZ pénzügyi átvilágítása 

tárgyában 
 (156. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESZEPSZ pénzügyi 
átvilágításához egészségügyi közgazdász szakértő igénybevételével vizsgálatot folytat le. A 
szakértői vizsgálat programja terjedjen ki: 

1. az ESZEPSZ 2011. tervezésének átvizsgálására; 
2. az intézménynél követendő vezetési irányvonal meghatározására; 
3. a feladatellátás költség- és munkaidő-hatékonyságának, ill. eredményességének 

vizsgálatára; 
4. a menedzsment problémák feltárására; 
5. az intézmény 2010. évi beszámolójának vizsgálatára; 
6. a gazdasági szempontok figyelembe vételével a tagintézmények szétválasztására, 

vagy egyben tartására is készüljön javaslat. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Volt Szabó képviselő úrnak egy módosító javaslata, hogy legyen egy olyan határozatunk is 
egy I. pont, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata alapján szakértőt vesz igénybe 
az ESZEPSZ pénzügyi vizsgálatához; erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
II. határozati javaslat: 

1. felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, hogy 3 napon belül válassza ki azt a 
szakértőt, aki az eset összes körülményeire tekintettel a legkedvezőbb árajánlatot 
tette; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság által kiválasztott 
szakértővel a kijelöléstől számított 5 napon belül a megbízási szerződést kösse meg 
akként, hogy a szakértő a szakvéleményt legkésőbb a júniusi rendes ülésig készítse 
el; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a maximum bruttó 1.000.000 Ft összegű szakértői díjat 
a 2011. évi költségvetés soron következő módosításánál annak 4/a. melléklet IV.2.2. 
során szereplő Működési tartalék terhére építesse be a költségvetésbe. 

 
Fábry Béla képviselő, ügyrendben: 
Az Alpolgármester úr által felolvasott határozati javaslatban az „árajánlat” szerepelt, pedig az 
eredeti határozati javaslatban legkedvezőbb „ajánlat” szerepel. Ez a kettő nem ugyanaz. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nyelvbotlás történt. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kimaradt egy pont, a I-ből. Logikusan be kell kérni az árajánlatokat, arra fel kell kérni a 
Polgármestert, és utána jön a I. határozat 1. pont 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Tehát a I. határozat 2. pontja: felkéri a Polgármestert, hogy a szakértői vizsgálat 
elvégzéséhez 3 ajánlatot kérjen be a Verseny Szabályzat szerint. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az előbb felolvasott II. határozat 1-3 pontjáról kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

246/2011. (V. 18.) KT határozat 
egészségügyi közgazdász szakértő megbízása az ESZEPSZ pénzügyi átvilágítása 

tárgyában 
 (156. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

 
I. 
 

1. a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata alapján szakértőt vesz igénybe az 
ESZEPSZ pénzügyi vizsgálatához; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a szakértői vizsgálat elvégzéséhez 3 ajánlatot kérjen be 
a Verseny Szabályzat szerint. 

 
II. 
 

1. felkéri a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottságot, hogy 3 napon belül válassza ki azt a 
szakértőt, aki az eset összes körülményeire tekintettel a legkedvezőbb ajánlatot tette; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság által kiválasztott 
szakértővel a kijelöléstől számított 5 napon belül a megbízási szerződést kösse meg 
akként, hogy a szakértő a szakvéleményt legkésőbb a júniusi rendes ülésig készítse 
el; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a maximum bruttó 1.000.000 Ft összegű szakértői díjat 
a 2011. évi költségvetés soron következő módosításánál annak 4/a. melléklet IV.2.2. 
során szereplő Működési tartalék terhére építesse be a költségvetésbe. 

 
Határidő: június  
Felelős: polgármester  
 
13.sz. napirend: Előterjesztés „Fót” városnév felvételér ől és használatáról alkotandó új 
rendelet tárgyában (151. sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A határozati javaslatot a JÜSZB támogatja. Voltak módosító javaslatok. Az egyik a 3. §-ba 
egy új 4. pont kerüljön be, „ha a város nevét viselő termék kereskedelmi forgalomba kerül, az 
előállítani kívánt termék fogyasztói árától és mennyiségétől függetlenül, egyszeri alkalommal 
30 E Ft ellenértéket kell fizetni. A kérelmezőnek az ellenérték megfizetéséről nyilatkoznia 
kell, és az engedély megadását követő 30 napon belül az Önkormányzat részére meg kell 
fizetnie a határozathoz mellékelt befizetési csekken”. 
Érkeztek be képviselőktől olyan vélemények, hogy Fót településnek régebben használt, 
archaikus neveit, elnevezéseit is be kellene tenni ebbe a rendeletbe, tehát úgymond védelem 
alá helyezni, hogy csak és kizárólag a KT engedélyével lehessen használni. Ezek az 
elnevezéseket a „Foth” a Bizottság elfogadta, ill. volt javaslata „Folth”, mert régi papírokon ez 
is megtalálható. Ezt az elnevezést is elfogadta a Bizottság, hogy kerüljön be jelen rendelet 2. 
§-ba. 
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Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB véleménylapjával összefüggésben szeretnék kiegészítés tenni, a rendelet 5. §. b./ 
pontjában kérjük, hogy legyen törölve a „már engedélyt kiadott” szövegész, mert ez 
értelmetlen, viszont nincs odaírva az, hogy mi legyen helyette. Az legyen helyette, hogy „már 
harmadik személy engedélyt kapott” szövegrész kerüljön be. Az helyesen szerepel, hogy a 
4. §. 3. alpontjában legyen, vagy annak szerve kiszedve. Az a lényeg, hogy a KT döntsön és 
ne átruházott hatáskörben valamely bizottság, vagy valamely szerv. Maradjon ez a döntés a 
KT-nál, nem olyan gyakori probléma ez, hogy a KT ne tudná kezelni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, a rendelet pontjainak a módosításait teszem fel szavazásra. 
PFB véleménylapja szerint: 3. §. (4) bekezdésként kerüljön be: Ha a város nevét viselő 
termék kereskedelmi forgalomba kerül, az előállítani kívánt termék fogyasztói árából és 
mennyiségétől függetlenül egyszeri alkalommal 30.000.-Ft ellenértéket kell fizetni. A 
kérelmezőnek az ellenérték megfizetéséről nyilatkoznia kell és az engedély megadását 
követő 30 napon belül az Önkormányzat részére meg kell fizetnie a határozathoz mellékelt 
befizetési csekken. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az 5. §. b./ pontjából szeretném kérni, hogy az „engedélyt kiadott” szövegrészt ne töröljük, 
ugyanis az azt jelenti, hogy kettő, vagy több vállalkozó is megkapja ugyanarra a használati 
jogot. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az 5. §. B./ pont a következő: ha harmadik személy már engedélyt kapott ugyanazon, vagy 
hasonló tevékenység gyakorlására, vagy harmadik személy már jogszerűen használja a 
kérelmezett elnevezést. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 2. §-ba volt még módosítás. Nemcsak a Foth, hanem a Folth elnevezés is kerüljön 
megnevezésre. Ennek bármilyen toldalékos, ragos formája is használható. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A bizottsági ülésen közben mi ezen változtattunk, de nem került átfogalmazásra a 3. §. (4) 
bekezdés, amelynek a kiemelt részét felolvasom. Tudom, hogy már szavaztunk róla, de 
meggondolásra ajánlom, és inkább vonjuk vissza az előző javaslatot és fogalmazzuk meg 
másképpen. Itt a 3. §. (4)-ben az engedély megadását követő 30 napon belül fizeti be az 
igénylő csekken a pénzt. Az volt a javaslatunk, hogy az engedély megadása a befizetéshez 
legyen kötve, mert utána futhatunk a pénzünk után. 
„Tehát az engedély megadásának a feltétele a csekk befizetése”. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Én meg tudom szavazni ezt a módosító javaslatot is, bár őszintén szólva, sok értelmét nem 
látom. Mivel ez egy rendelet, tehát ha valaki nem fogja befizetni a csekket, azzal megsérti 
Fót Város rendeletét. Ezzel szabálysértést követ el, és az még többe is kerülhet neki, mint 30 
E Ft. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aljegyző asszonyt kérdezem: az előbb elfogadott 3. §. (4) bekezdését, amit az előbb 
megszavaztunk, most vissza kell vonni? 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Minden marad, és onnan kell javítani, hogy a kérelmezőnek az ellenérték megfizetéséről 
nyilatkoznia kell, és az engedély megadását megelőzően a mellékelt csekken igazolni kell a 
befizetés tényét. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aljegyző asszony által elmondottakat teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az EEB véleménye szerint a 4. §. (3) pontjában legyen törölve az a kifejezés, hogy „vagy 
annak szerve”  - átruházott hatáskörben”. Aki ezzel a törléssel egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosításokkal együtt kérem a rendelet-elfogadásáról a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

17/2011.(…..) számú rendelet 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 17/201. (……) sz. rendeletét „Fót” 
városnév felvételéről és használatáról. 

 
14.sz. napirend: Előterjesztés a város gépjárm ű elhelyezési feltételeinek el ősegítésér ől 
szóló 26/2008. (XII. 10.) sz. KT rendelet módosítás a tárgyában (152. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB-nek van módosító javaslata: „a viacolor kifejezés helyett mindenhol térkő 
alkalmazandó”. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aki az elfogadott módosítással együtt a tervezett rendelet-módosítást elfogadja, kérem 
szavazzon: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

18/2011.(V. 27.) számú rendelet 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 18/2011. (V. 27.) számú rendelete a 
város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló 26/2008. (XII. 10.) sz. rendelet 
módosításáról. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A bizottsági ülésen ez a téma azért került sorra, mert számtalan panasz érkezett mind a 
Bizottság elé, mind a képviselők felé, hogy a háztulajdonosok a házuk előtti közterületet 
sziklákkal, betonnal, csövekkel, különféle dolgokkal lezárják, ezért a gépkocsik nem tudnak 
rendes helyen parkolni. Van olyan tulajdonos, aki éjjel-nappal több gépkocsiját kint tárolja az 
utcán, ezzel akadályozza a forgalmat, és egyszerűen ezeket a problémákat nem tudtuk 
egységesen megfogalmazni. Ezért javasoljuk azt, hogy a jogtalan és szabálytalan közterület-
használat kerüljön egy teljes körű vizsgálatra. Térképezzük fel, utána be fogjuk 
csoportosítani, hogy melyek azok, amelyek úgy zárják el, hogy nem lehet közlekedni, és 
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azután fogjuk a KT elé hozni, hogy mi legyen ezekkel a jogtalan és szabálytalan közterület 
használókkal. Lehet, hogy forgalmi rend változás kell, lehet, hogy valamely rendeletet kell 
módosítani, de az is lehet, hogy rendeletet kell betartatni. Ez akkor fog kiderülni, ha 
megtörténik a teljes körű felmérés. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy Fót város belterületén a 
jogtalan, vagy szabálytalan közterület-használat kerüljön teljes körű felülvizsgálatra, és arról 
készüljön összefoglaló a problémák csoportosított felsorolásával. Határidő: 2011. decemberi 
KT. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 1 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 

247/2011. (V. 18.) KT határozat 
szabálytalan közterület-használat tárgyában 

(152. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy Fót város belterületén a 
jogtalan, vagy szabálytalan közterület-használat kerüljön teljes körű felülvizsgálatra, és arról 
készüljön összefoglaló a problémák csoportosított felsorolásával. 
 
Határidő: 2011. decemberi KT ülés 
Felelős:   Jegyző 
 
15.sz. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata, a Prologis Hung ary Thirty 
Two Kft, valamint a M Ű-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt között kötend ő háromoldalú 
„Tervez ői szerződés” megkötése tárgyában (154. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB véleménylapján szereplő javaslatot teszem fel szavazásra: a megkötendő tervezési 
szerződés 8. pontjában szereplő dokumentumokat a főépítész köteles beterjeszteni a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság részére, erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 10. b. pont így szól végig és helyesen: a költségviselő a szerződésnek rendes 
felmondással történő felmondására csak a megrendelő előzetes tájékoztatását követően 
jogosult, az általa kezdeményezett felmondást a megrendelő felé köteles indokolni.  
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

248/2011. (V. 18.) KT határozat 
Előterjesztés Fót Város Önkormányzata, a Prologis Hungary Thirty Two Kft, valamint a MŰ-

HELY Tervező és Tanácsadó Zrt között kötendő háromoldalú „Tervezői szerződés” 
megkötése tárgyában 

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

1. felkéri a Polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata, a Prologis Hungary Thirthy 
Two Kft, valamint a MŰ-HELY Tervező és Tanácsadó Zrt között kötendő, jelen 
előterjesztés mellékletét képező háromoldalú „Tervezői Szerződés”-t írja alá; 
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2. dönt arról, hogy a megkötendő tervezési szerződés 8. pontjában szereplő 
dokumentumokat a főépítész köteles beterjeszteni a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság részére. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester 
 
16.sz. napirend: Előterjesztés a városközpontban m űködtetend ő piac ideiglenes 
helyének kijelölése tárgyában (155. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az EEB véleménye szerint a piac helyének kijelölése és gyakorisága tárgyában legyen 
bevonva a lakosság, ezért a határozati javaslatot nem támogatta. 
A PFB véleménye: Előkészítő Munkacsoport jöjjön létre a KT megbízásából (Polgármester, 
PFB-tagok és a Főépítész közreműködésével) a próbaként megvalósítandó piacra 
vonatkozó javaslat és projekt kidolgozására. Ez majdnem ugyanaz, mint amit az EEB 
mondott. 
2. pont: a helyi sajtó mellékleteként készüljön visszaküldendő kérdőív a piac helyére, 
jellegére és gyakoriságára vonatkozó pontokkal. 
A JÜSZB is a munkacsoport létrehozását támogatja azzal a kiegészítéssel, hogy augusztus 
31-ig készüljön el a munkaanyag. 
A 3 bizottsági javaslatot egybeszerkesztjük, és az eredeti előterjesztés kicserélődik erre. 
 
Koncz János képviselő: 
Javasolnám, hogy két piacot építsünk ki Fóton, mert aki az Öregfaluban termel, az nem fog 
Kisalagról idejönni, vagy ha Kisalagon lesz piac, az Öregfaluból nem fog odamenni senki. 
Mindenkit ki kellene szolgálni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A kérdőíven a piac helyét, jellegét meg kell jelölni. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A PFB ülésén elhangzott az a javaslat, és nem szerepel a véleménylapon, hogy ha mi azt 
akarjuk, hogy ez a Munkacsoport létrejöjjön és augusztus 31-ig, és egy anyagot letegyen 
elénk, akkor nekünk ezt a Munkacsoportot most el kell indítani. Nevek kellenek, hogy 
holnaptól, vagy a jövő héttől ezek az emberek tudjanak dolgozni. Utána azt is el kellene 
határoznunk, hogy az összes előkészítő munkával bízzuk meg ezt a Munkacsoportot, és 
akár a 2. pontban leírt kérdőívet is fogalmazzák ők meg, legyen az ő munkájuk. Minden, ami 
hozzá tartozik, szeptemberre, a bizottsági ülésre készüljön el és a KT elé már kész 
alternatívák kerüljenek.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Benne van a határozatban, hogy a Munkacsoportban a PFB tagok, Főépítész úr és a 
Polgármester vesznek részt. 
Koncz képviselő úrnak szeretném mondani: jelenleg még egy piacunk sincs. Először egyet 
valósítsunk meg, utána próbálkozzunk a másodikkal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az általam előbb elmondott határozati javaslatról kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
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249/2011. (V. 18.) KT határozat 
Előterjesztés a városközpontban működtetendő piac ideiglenes helyének kijelölése 

tárgyában 
 (155. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. előkészítő munkacsoportot hoz létre, a Polgármester, a PFB-tagok és a Főépítész 
közreműködésével az ideiglenesen megvalósítandó piacra vonatkozó javaslat és 
projekt kidolgozására; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a helyi sajtó mellékleteként készüljön visszaküldendő kérdőív 
a piac helyére, jellegére és gyakoriságára vonatkozó pontokkal. 

 
Határidő: 2011. augusztus 31. 
Felelős:   Polgármester, Jegyző 
 
17.sz. napirend: Előterjesztés a Garay János Általános Iskola és a 13 u tca projektek 
pályázati költségeir ől (157. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB az előterjesztésben szereplő beszámolót tudomásul veszi. A lehetőség ellenére a 
pályázati támogatásnál nem igényelt és nem elszámolt kiadási tételek miatt keletkezett kár 
összegszerű megállapítására készüljön pénzügyi-szakmai minősítés a projektek kapcsán; 
Lévainé képviselő-asszonyt kérdezem, ez mit jelent? 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Az a szakemberünk, aki ilyen elszámolásokkal foglalkozik, mondta, hogy a projekteket 3 évig 
követni kell, és a harmadik évben kell elkészíteni a szakmai-pénzügyi minősítést. Ezért 
foglaltuk határozati javaslatba. Az összegszerűség elég nehezen követhető a táblázatból, 
mert nagyon részletesen elkészült, de egyik oszlop a másikba fedésbe is van, az 
összegszerűséget ezért emeltük ki. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felkéri az Aljegyző asszonyt, hogy vizsgálja ki a pályázatok beadásával kapcsolatos KT 
határozatok körülményeit, továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal alkalmas-e EU 
finanszírozású pályázatok elszámolására és lezárására, tekintettel arra, hogy elszámolható 
kiadási tételek kikerültek a pályázati támogatások igényléséből. 
A 13 utca és a Garay Iskola kapcsán is voltak olyan költségek, amelyek egyébként 
elszámolhatók lettek volna, de az akkori KT nem tudom milyen indíttatásból bevállalta, hogy 
majd ő ezt elvégezteti. Ezzel saját magát hozta olyan szempontból nehezebb helyzetbe, 
hogy egyébként elszámolható pénzeket nem tudtunk lehívni. Nem tudtuk lehívni a maximális 
költséget, mint amit lehívhattunk volna. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Én megfordítanám a fogalmazást, a végét onnan, hogy tekintettel arra, hogy 
elszámolható…….én ezt a szövegrészt az egész 3. pont elejére tenném. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A 2. ponttal kapcsolatban a tegnapi napon kaptunk egy rövid tájékoztatást, hogy a legtöbb 
pályázatnál a pályázat értékelésénél plusz pontokat kaptak azok a pályázók, akik bizonyos 
költségeket nem raktak bele, hanem a pályázat szerint bevállalták saját zsebre, ezzel is 
elősegítve a pályázat nyertességét. 
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Lévai Sándorné képviselő: 
Lehet, hogy ez most így van, de most egy 2008-ban beadott pályázatról van szó, meg egy 
2009-ben beadottról, ahol azt a kvótát, amit megkaphattunk volna az 1 m2 építendő útra, nem 
kaptuk meg azért, mert nem számoltuk be a könyvvizsgáló költségét, a műszaki ellenőr 
költségét, a nyilvánosságra hozatal költségét. Be lehetett volna rakni, és nem került a 
pályázatba elszámolható költségek közé. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Nyugodtan Lévai Sándorné kimondhatja, hogy felelősségre akarják vonni az előző KT-et, és 
ezt a vizsgálatot azért akarják lefolytatni. Beszéljünk nyíltan és világosan, teljesen 
egyértelmű a dolog, felelősségre akarják vonni az előző KT-et, ki fogják jelölni azt a sarkot, 
ahová a kukoricát le fogják szórni, és oda fogják térdepeltetni a 18 tagú KT-et. 
 
Dr. Barkóczi Péter szervezési csop.vez. fóti PH: 
A PFB véleménylapján szereplőket nem igazán értjük a Hivatal részéről, miért kerültek 
megfogalmazásra. Ugyanis a pályázatok nagy részénél a pályázati kiírás mondja meg azt, 
hogy mely költségek számolhatók el, és mely költségeket nem lehet elszámolni. Elő kellene 
vennünk, hogy 2008-ban az útpályázat kapcsán mit engedett meg a pályázat, abból mit 
lehetett volna elszámolni. Azt is meg kell nézni, ha ezeket a költségeket – amelyekről 
egyébként a KT döntött, hogy saját zsebből valósítja meg – beleraktuk volna, akkor lehet, 
hogy nem ennyi támogatást kapunk, vagy az egyes szakaszokra pl. az útépítés költsége 
nem annyi lett volna annyi, amennyi. Ezt viszont honnan tudjuk megmondani, vagy melyik 
vizsgálat fogja tudni kihozni azt, hogy mi lett volna akkor ha, ezt így és így költségeljük be. 
Én most úgy beszélek, hogy akkor nem is dolgoztam a Hivatalban, tehát ez egy ésszerűség. 
Az, hogy Aljegyző asszony vizsgálja ki a pályázatok beadásával kapcsolatos KT határozatok 
körülményeit, továbbá, hogy a Polgármesteri Hivatal alkalmas-e EU finanszírozású 
pályázatok lezárása. A 13 utca egy olyan nyertes pályázat, amelynek a pénzlehívása jelen 
pillanatban is folyik, a záróprojekt előrehaladási jelentést adjuk be, ami jelenleg nálam van 
kijavítás céljából. A pénzek megjöttek, a 189 M Ft-nak a nagy része, ami támogatás, az 
lejött. Voltak olyan előre nem látható pótmunka-tételek, amelyeket közbeszerezni kellett, 
természetesen ezek meg voltak indokolva, a támogató szervezet látta, és tervezési hiba, ill. 
olyan építési körülmények jöttek elő, amelyek miatt ezeket nem lehetett előre betervezni. 
Ezekről mind voltak feljegyzések, ezt akkor a Jegyző asszony tudomására hoztuk. A KT 
ezeket az anyagokat látta. Igazából akkor kérnénk megnevezni – én a Hivatal és a kollégák 
nevében beszélek – vagy azt, hogy milyen pályázatra kíváncsiak, vagy mit szeretnének 
kivizsgálni, mert azt, hogy én egy 3 méter magasságú aktakupacból mit hozzak ki, amit 
lejelentek és utána azt fogják mondani, hogy ez így nem elfogadható, ez nem egyértelmű. 
Kár nem keletkezett, esetleg elmaradt haszonról beszélhetünk, ha a támogatást nem kaptuk 
volna meg, tehát a kár szó itt nem értelmezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az elmaradt haszon másképpen fogalmazva, kár. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Én megértem dr. Barkóczi Pétert, aki igyekszik a dolgot racionálisan megközelíteni, de ez az 
előterjesztés nem racionális okokból készült, hanem politikai okokból. Politikai felelősségre 
akarják vonni az előző KT-et. Ez a felelősségre vonás tulajdonképpen megtörtént, most már 
csak az igazoló dokumentumokat kell hozzátenni, ami dr. Barkóczi Péter és a Hivatal 
feladata lesz, hogy ezt az ítéletet, amelyet meghoztak, ezt alátámasszák. Hiába közelítette 
meg a dolgot racionálisan, ez az ügy egy irracionális kérdés, ez racionálisan nem kezelhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nagyon sajnálom, hogy ha Fábry úr ezt így látja, én ezt másképp látom. Úgy látom, hogy volt 
a városban két pályázat a 13 utca és a Garay Iskola. Egyikre sem mondanám, hogy 
tökéletes volt teljesen, a Garay Iskolára főleg nem. Én itt azt mondanám, hogy az okos 
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ember a saját kárából tanul. A saját kárából akkor tud tanulni, mikor elvégzett egy munkát, 
akkor megvizsgálja, hogy mindent kellő körültekintéssel, és jól csinált-e. A vizsgálatnak nem 
feltétlen az az eredménye, hogy mindenki térdepeljen kukoricára. Én elfogadom azt, amit 
Barkóczi Péter mondott, ha valamit kihagytunk a pályázatból, ezért több pontot kaptunk. Ez 
utólag értékelhetetlen, hogy ez valóban úgy lett volna-e. Ez csak feltételezés. De az, hogy mi 
bizonyos dolgokat nem jól tettünk, vagy jól tettünk és utólag értékeljük, ez messze van a 
politikától. Nagyon megkérnélek Fábry képviselő úr, hogy ne keverd bele a politikát, sőt én ki 
is kérem magamnak. 
 
Dr. Barkóczi Péter szervezési csop.vez. fóti PH: 
A Fábry úr hozzászólását nem tudom értelmezni. Politikailag ő ezt kinyilvánította, mi teljesen 
függetlenek vagyunk, én a Hivatal és a kollégák álláspontját képviselem. Természetesen, ha 
KT ad egy iránymutatást, mi Aljegyző asszonnyal azt el fogjuk végezni. Én tisztán 
ésszerűségileg, jogilag fogalmaztam meg a dolgokat, politikamentesen. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ez az előterjesztés egyébként is ezért került ide, mert a táblázat nem volt mindenkinek 
egyértelműen értelmezhető, a munkának nagy részét az előterjesztő elvégezte, ezt kell 
kiegészíteni még megfelelő magyarázatokkal.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kérdésem merült fel a PFB véleménylapján szereplő 2. ponttal kapcsolatban, ami azt mondja 
ki, hogy pénzügyi szakmai minősítés a projektek kapcsán. Egy EU-s pályázati projektet 
pénzügyi és szakmai szempontból nem biztos, hogy a beruházónak kellene minősítenie. 
Ezeket a pénzügyi szakmai minősítéseket úgy tudom, hogy pl. a Prorégió és ezen 
szervezetek szokták bizonyos időközökben elvégezni. Mi a saját munkánkat nem 
minősíthetjük, és ez nem is biztos, én, mint képviselő mondom, hogy nem is biztos, hogy a 
Hivataltól várnám el egy olyan munkának a minősítését, amit mi most kifogásolunk. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Fábry képviselő úrnak szeretném mondani, hogy mi azt szeretnénk, ha az Önkormányzat 
vagyonával tisztességesen gazdálkodnánk, annak ellenére, hogy ők tízen az Önkormányzat 
vagyonával nem. Amikor a Garay Iskolánál a pályázat ki van írva, meg a végrehajtás, meg 
kell nézni, hogy az előző igazgató, aki megcsinálta a nyílászárókat minőségi munkába, 
forog-e a sírjában. Meg kell nézni azt az intézményt. Jó lenne, ha Fábry úr is egyszer eljönne 
velünk. Mi többször voltunk kint és láttuk, hogy milyen munka készült ott el. Ennek ellenére 
Ön politikai csatározást mond ebből kifolyólag. Azért, mert védjük az Önkormányzat 
vagyonát. Nem értem Önt, aki oktatással foglalkozó ember, ha ott egyszer körülnézett volna, 
bár lehet, hogy műszakilag nem ért hozzá, de akkor kérjen meg egy olyan szakembert, 
akiben megbízik. Hogy van ott az akadálymentesítés megoldva? A szél befúj, 6 cm rés van 
az egyik ajtó alatt. A Hivatal dolgozói jegyzőkönyvezték, és a megfelelő helyeken eljártak. Ez 
Ön szerint politika? 
 
Szabó Mihály képviselő, ügyrendben: 
Kérném Alpolgármester úrtól a vita lezárását, és a szavazást, miután módosító javaslatok 
nem hangzanak el. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Természetesen a Bartos úr által elmondottakkal egyetértek. Ha a kivitelezésben hiba történt, 
akkor a kivitelezővel szemben el kell járni. Ezt soha senki nem mondta, hogy a kivitelező 
trehány munkát végezzen, és azt az Önkormányzat fogadja el. Ha valaki ilyet állított, azt 
nevezd meg Sándor, én biztos nem voltam az. Abban viszont kétségkívül igazad van, hogy 
nem műszaki szakember vagyok, ezért olyan kérdésekhez, amihez nem értek, nem fogok 
hozzászólni a továbbiakban sem. De itt nem erről van szó. Az, ami ebben a javaslatban 
szerepel, az a pályázat írásával kapcsolatos. Te nem arról beszélsz, ami a szövegben le van 
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írva, hanem egészen másról. Azzal az egészen mással én egyetértek. Itt viszont arról van 
szó ebben a szövegben, hogy hibát követtek el a képviselők, hogy elfogadták ezt a 
pályázatot, így, ahogy elfogadták. Ezt a hibát utólagosan igazolni kell, hogy ők 
letérdepeltethetők legyenek a sarokba. Én azt gondolom, hogy ez csacsiság, és egyébként 
Szabó Mihálynak igaza van, hogy a pályázat értékelői, akkor, amikor a beadott pályázatot 
értékelték, szakmailag, számszakilag, és odaítélték azt, amit odaítéltek, akkor elvégezték ezt 
az értékelő minősítő munkát. Az, hogy három év múlva mit kell csinálni, azt kell megnézni, 
hogy vajon az a munka, amit elvégeztek, az a fenntartás, a működés szempontjából még 
mindig működik-e, vagy sem, és nem azt kell megnézni, hogy három évvel ezelőtt a pályázat 
elkészítése jó volt-e, vagy nem. Az olyan volt, amilyen, mert igyekeztünk úgy összerakni a 
dolgot, hogy minél nagyobb esélyünk legyen arra vonatkozóan, hogy a támogatást elnyerjük, 
és minél nagyobb összeget nyerjünk el arra vonatkozóan, hogy minél több négyzetmétert 
tudjunk aszfaltborítással ellátni. Ennek ellenére nyugodtan vizsgálják, nézzék, számolják, 
mondják ki az ítéletet, keressék meg azt a sarkot, ahová a kukoricát leszórják és 
térdepeltessenek oda, akit akarnak, és aki odamegy. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szeretném a vitát lezárni, mert ennek sok értelmét nem látom. Senki ne vegye úgy, hogy 
belefojtom a szót. A politikai okokat még egyszer visszautasítom. Te vagy a második, aki 
politikai okokat feltételez, az első a Garay Iskola kivitelezője volt, azt is kénytelen voltam 
visszautasítani. 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

250/2011. (V. 18.) KT határozat 
Előterjesztés a Garay János Általános Iskola és a 13 utca projektek pályázati költségeiről 

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

1. tudomásul veszi az előterjesztésben szereplő beszámolót; 
2. kéri, hogy a lehetőség ellenére a pályázati támogatásnál nem igényelt, és nem 

elszámolt kiadási tételek miatt keletkezett kár összegszerű megállapítására készüljön 
pénzügyi-szakmai minősítés a projektek kapcsán; 

3. tekintettel arra, hogy elszámolható kiadási tételek kikerültek a pályázati támogatások 
igényléséből, ezért felkéri az Aljegyző asszonyt, hogy vizsgálja ki a pályázatok 
beadásával kapcsolatos KT határozatok körülményeit, továbbá azt, hogy a 
Polgármesteri Hivatal alkalmas-e EU finanszírozású pályázatok elszámolására és 
lezárására. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Aljegyző 
 
Gráf Mihály képviselő: 
5 perc szünetet szeretnék kérni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
5 perc szünetet rendelek el. 
 

S z ü n e t 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Folytatjuk a munkát. 
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18.sz. napirend: Előterjesztés helyi autóbuszjárat menetrend módosítása  és az SZTK 
járat szerz ődése tárgyában (159. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A helyi buszjáratra való közszolgáltatási szerződés Fót belterületi határán belülre vonatkozik. 
A szokásjog alapján ez a busz átjár Dunakeszire az SZTK-hoz, amit mi csak SZTK-járatnak 
hívunk. A vállalkozó úgy nyilatkozott, hogy az előző KT-tel már nem is tudott, meg nem is 
akart vitatkozni és megállapodni, mely szerint az SZTK-járat nem volt benne, inkább csak 
fogta és ezt az egészet csinálta. Most az üzemanyagár emelkedések miatt eljutott odáig, 
hogy nem nagyon tudja finanszírozni az SZTK járatot, de ez a dolog nem kötelező, és ezért 
kérte azt, hogy az SZTK-járat kapcsán mi járuljunk hozzá az üzemanyag költségéhez, vagy a 
továbbiakban ő ezt nem tudja végrehajtani, ezért született az előterjesztés. Volt egy felmérés 
– ami az előterjesztés melléklete – hogy ezt a járatot mennyien veszik igénybe oda-vissza. 
Valóban van rá kereslet, hogy mekkora, azt mindenki szűrje le.  
A Bizottságok megtárgyalták – és azért volt szünet, mert egy picit változik a vélemény, a 
bizottsági véleménylapokhoz képest. 
A PFB módosítása arról szól, hogy „az Önkormányzat jogászai nyilatkozzanak az SZTK-járat 
szerződésének megkötése jogi lehetőségéről. Amennyiben a jogi lehetőség fennáll, az 
Önkormányzat a folyamatos ellátás érdekében kössön szerződést a jelenlegi szolgáltatóval 
2011. június – július hónapok vonatkozásában.” Mivel nyári szünet lesz augusztusban, és 
szeptemberben sem fogunk azzal kezdeni, hogy az SZTK-járatról döntsünk, célszerű lenne a 
folyamatos ellátás érdekében szeptember 30-ig megkötni a szerződést, és a szeptemberi 
KT-ülésen már dönteni lehetne. 
A PFB 2. pontja szerint „kerüljön kiírásra közszolgáltatási pályázat” itt ki kell húzni, hogy 
közszolgáltatási az SZTK-járatra a további zavartalan ellátás érdekében, különös tekintettel a 
közeledő nyári táborozásra. Ezt is húzzuk ki, mert ha szeptemberre kell leadni, akkor már 
nem a nyári táborozásról szól. A pályázati döntés határideje legyen a szeptemberi KT-ülés 
napja. Ez az első két pont vonatkozik az SZTK-járatra. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Amit Alpolgármester úr elmondott, azzal egyetértek, azonban gondoljuk át ennek a 
megbízásnak az időtartamát. Ha jól értelmeztem a szavaiból, akkor június 1-től szeptember 
30-ig szól, ami 4 hónap. Én 3 hónapot javaslok, mert saját szabályzatunk szerint 1 M Ft-tól 
már kötelező pályáztatnunk, és a 4 hónappal már túllépjük ezt az összeget. 
 
Dr. Barkóczi Péter szervezési csop. vez. fóti PH: 
A Verseny Szabályzat hatálya a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések. A 
tömegközlekedés, mint az autóbusz, az kivett a Kbt. hatálya alól. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
És van lehetőségünk, hogy külön szerződést kössünk az SZTK-járatra. 
A pályázat kiírása mennyi időre történjen? 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A jogászunknak az a kérése, hogy függesszük fel a napirendet, megnézi a jogszabályt, hogy 
mi vonatkozik rá, addig tárgyalhatjuk a még hátralévő napirendeket. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felfüggesztem a napirendi pont tárgyalását. 
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19.sz. napirend: Előterjesztés Gyermeknap és F őzőverseny rendezvény céljára 
területfoglalási engedély tárgyában (164. sz. anyag ) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Egy kérés érkezett Földi Pál képviselő úrtól, mint a Vadász Klub elnökétől, és mint a 
Főzőverseny főszervezőjétől azzal kapcsolatban, hogy a Fóti tó területén a Főzőverseny 
napjára 2011. május 28-ra adjuk meg az engedélyt, hogy ott díjmentesen ezt a rendezvényt 
megtarthassák. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A határozati javaslatot az EEB egy módosító javaslattal támogatta, azzal, hogy az 
engedélybe kerüljön bele a felelősség tisztázása, mind a Gyermeknapban, mind a 
Főzőversenyben érintettek bevonásával. Több részről kerül megrendezésre a tevékenység, 
azért legyen tisztázva, hogy kinek mi a felelőssége. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Tó-körüli területet mi odaadjuk, és ha a rendezvényen bármilyen rendkívüli esemény 
történik, akár az értékekben, akár a résztvevőkkel, akkor a felelősséget természetesen a 
rendező viseli. 
 
Földi Pál képviselő: 
A szervezők nevében merem azt mondani, hogy mi megpróbálunk mindenféle elvárásnak 
megfelelni. A nappali ügyeletet ellátó szakemberek is bizonyítják, hogy folyamatosan jelen 
vannak a rendezvényen. Azon kívül tűzoltóautót hozunk ki, és kapcsolatban vagyunk az 
orvosokkal. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy ne történjen baj. Az elmúlt 
időszakban szerencsére még nem történt olyan esemény, ami miatt igénybe kellett volna 
vennünk az orvosi segítséget, vagy a tűzoltók, esetleg a rendőrség munkáját. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Földi képviselő úr! Ti a Tó területére kéritek az engedélyt, viszont a fóti-futi kimegy az utakra. 
 
Földi Pál képviselő: 
Nem hiszem, hogy arra kell külön engedély, hogy emberek szaladjanak. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
De a forgalmat ott egy adott időre lezárják. 
 
Földi Pál képviselő: 
Azt a Polgárőrséggel szervezik. Ez a rendezvény nem érint olyan útvonalat, amelyiken olyan 
közforgalom van, és szalaggal lezárt területen futnak.  
 
Fábry Béla képviselő: 
A határozati javaslathoz egy apró módosító indítványom van. A Vadászklub azt kérte, hogy a 
volt napközis tábor területét ingyenesen adjuk oda, erről hozzunk döntést. Az, hogy kinek 
milyen felelőssége van ott, az egyszerűen nem tartozik a mi hatáskörünkbe, és ne is folyjunk 
ebbe bele, mert a szervezők egymás között elrendelik. Annyi kiegészítést lehet tenni, hogy 
Fót Város Önkormányzat KT-e a május 28-án megrendezésre kerülő Városi Gyermeknap és 
a XII. Fóti Főzőverseny területfoglalási engedélyét a volt napközis tábor területére 
ingyenesen kiadja azzal, hogy a rendezvénnyel kapcsolatban minden felelősség a 
szervezőket terheli. Egy baráti figyelemfelhívással forduljunk feléjük, de ne foglaljuk 
határozatba ezt a dolgot. 
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Szabó Mihály képviselő: 
A felelősség kérdése nem a mi dolgunk. Erről a Parlamentben, egy januárban elfogadott 
törvény szól. Annyit meg lehet nevesíteni, hogy a rendezvénynek ki a hivatalos szervezője, 
és onnantól fogva a jogszabály szerint az a szervező felel mindenért. 
 
Koncz János képviselő: 
Általában a Rendőrség és a Polgárőrség szokta biztosítani a rendet. A futóversenyt pedig 
rádióval felszerelt polgárőrök irányítják. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Itt több rendezvény-szervező van, ezt össze kell hangolni. Mindegyik számára kiadjuk az 
engedélyt, és ha nem hívjuk fel a figyelmüket arra, hogy itt keresztbeszervezés lehet, a 
felelősségeket tisztázni kell egymás között, akkor szerintem hibát követünk el. Fel kell hívni a 
figyelmüket arra, hogy többen vannak, több rendező van, tessék a felelősségeket tisztázni, 
ha baj van, ne legyen vita. 
 
Földi Pál képviselő: 
A Gyermeknap ugyanazon a területen zajlik, mint ahol a Főzőverseny és a Vadásznap. 
Most, ha a gyerek elmegy trófeát nézni, vagy megkóstolni egy ételt, akkor most a 
Gyermeknapon, vagy a Főzőversenyen volt? Én vállalom a felelősséget mindegyikért, azért 
írtam le a kérelmemben, hogy ezeket a rendezvényeket én koordinálom. A Fóti Vadászklub 
felvállalta ezt a lehetőséget, mint ahogy a színpadot is mi biztosítjuk, nem a Fóti-futi és nem 
a Gyermeknap, de szívesen látjuk őket, együtt vagyunk, legyen a mienk egy nagy 
rendezvény. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 

251/2011. (V. 18.) KT határozat 
Gyermeknap és Főzőverseny rendezvény céljára területfoglalási engedély tárgyában  

(164. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

• a május 28-án a Vadásznap, Főzőverseny, Városi Gyermeknap és Fóti-futi verseny 
megrendezésére a napközis tábor területét térítésmentesen a rendezők 
rendelkezésére bocsátja; 

• felhívja a rendezők figyelmét arra, hogy a rendezvény ideje alatt felmerülő rendkívüli 
eseményekért felelősséggel a szervezők tartoznak. 

 
Határidő: május 28. 
Felelős: szervezők 
 
Földi Pál képviselő: 
Köszönöm a testület lojalitását a Főzőversennyel, a Vadásznappal, a Fóti-futival és a 
Gyermeknappal kapcsolatban. Nagy szeretettel meghívom a KT tagjait a rendezvényre, 
érezzék jól magukat. Jó lenne, ha a KT kiállítana egy főzőcsapatot, amellyel indulna a 
Főzőversenyen. 
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19.sz. napirend: Egyebek 
 
Határid ő módosítás FKK beszámoló határid ő kérdésében 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Amennyiben jól emlékszem március 31. lett volna a szakmai beszámoló elkészítésének a 
határideje, azonban a miatt, hogy most újra lett pályáztatva ez a munkakör, nyilvánvalóan 
nem lehetett tudni, hogy ezt a pályázatot ki nyeri, ill. az azóta eltelt időszakban pedig az 
Igazgató asszonynak a pályázattal kapcsolatban olyan mennyiségű feladata halmozódott fel, 
ami akadályozta a szakmai program elkészítését. Mindezen okok miatt – kivételesen és erre 
az évre .- a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ vezetése azt kéri, hogy június 
30-i határidővel nyújthassa be a szakmai beszámolóját a 2010. évről és ehhez kéri a KT 
engedélyét, hozzájárulását. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aki elfogadja, hogy azt, hogy az FKK 2010. éves beszámolója 2011. június 30-ig készüljön 
el, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

252/2011. (V. 18.) KT határozat 
Fóti Közművelődési Központ 2010. éves beszámolója tárgyában 

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja azon határidő módosítást, mely 
szerint a Fóti Közművelődési Központ 2010. éves beszámolója 2011. június 30-ig készüljön 
el. 
 
Határidő: június 30. 
Felelős: intézményvezető 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az „Egyebek” napirendi pont keretében tárgyaljuk a KIÉT által küldött levelet. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A Polgármester asszonynak és a KT tagjainak címzett levél érkezett a KIÉT két vezetőjétől. 
Ebben azt kérik tőlünk, hogy egy korábbi álláspontjuk felülvizsgálata eredményeként több 
olyan dolgozó van az oktatási intézményeknél, akik korábban vagy a Gyermekvárosban, 
vagy a FÖKÉ-nél dolgoztak, átkerültek valamelyik oktatási intézményünkhöz. Azt írják, hogy 
ez 2011. évben 6 főt érint, közülük 3 nyugdíjazás előtt áll. Szeretnék, ha a KT lehetőséget 
adna arra, hogy a törzsgárda-juttatás beszámításánál a korábbi munkaviszonyuk is 
figyelembe lenne véve, amit vagy a Gyermekvárosnál, vagy a FÖKÉ-nél töltöttek. Tegnapi 
napon kaptuk a levelet, és azt szerették volna, ha a testület a mai napon dönt ebben a 
kérdésben. Ezt természetesen nem lehet felvállalni, viszont az EEB azt a véleményt 
fogalmazta meg, hogy szívünkön viseljük az ügyet, és megpróbáljuk megkeresni még ebben 
az évben a megoldást erre a kérdésre, hogy a nyugdíjba vonulók részére is meg tudjuk adni 
a lehetőséget, ugyanis utána nekik már nem lehet. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Mivel költségvetést érint, írásbeli előterjesztés nincs, így ez most kifejezetten a 
méltányosság esete, mert bármilyen törvényt hoz valaki, olyan, hogy valakit ne érintsen 
rosszul, vagy éppen jól, olyan nincs. Én maximálisan megértem, hogy őket ez rosszul 
érintette, most valamiféle méltányosságot kellene gyakorolnunk. Örülök, ha az EEB szívén 
viseli a kérdést, és valamiféle megoldást keresünk rá. Az érintetteknek meg kell mondani, 
hogy ez most a közalkalmazotti napig nem kivitelezhető. 
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Folytatjuk a felfüggesztett 159. sz. anyag tárgyalását. 
 
Szotyori Judit ügyvéd: 
A 2004. évi XXXIII. tv. – ez az autóbusszal való közúti közlekedés szabályairól szól – két 
variációra ad lehetőséget. Az egyik, hogy erre az időszakra külön célú, menetrend szerinti 
járatot indít ugyanezzel a szolgáltatóval az Önkormányzat. Ennek az a lényege, hogy a 
célállomás az SZTK, és maximum 1-2-3 helyen szállhat fel utas, tehát a megszokott 
megállóknál nem állhat meg. Ez meghatározott utaskört érint, azokat, akik az SZTK-ba 
akarnak menni.  
A 8. §. lehetőséget ad az Önkormányzatnak, hogy az ellátásért felelős, tehát a 
közszolgáltatást igénybe vevő, ill. kiíró Önkormányzat pályázat nélkül, közvetlenül bízhatja 
meg a szolgáltatót abban az esetben, ha egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás 
folyamatossága. Ebbe a megfogalmazásba be lehet venni azt, hogy amennyiben mi erre a 
céljáratra, ha június-július hónapra szerződést kötünk a szolgáltatóval, ezt mi tudjuk pluszba 
finanszírozni, mert egyébként veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága. Pályázat 
nélkül erre a két hónapra konkrét szerződést kell kötni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Én az előbb 4 hónapról beszéltem. 
Szotyori Judit ügyvéd: 
Az előterjesztésben én a június-júliusi időpontot olvastam. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
De én már a 4 hónapról beszéltem, mert augusztusban már nincs testületi ülés, 
szeptemberben lesz legközelebb, igazából október 1-től lehet. 
 
Szotyori Judit ügyvéd: 
Maximum két évig élhet a pályáztatás, pályázat nélküli közvetlen szerződéskötés. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem javaslom a két évet. 
 
Szotyori Judit ügyvéd: 
A két év a maximum, mert EU-irányelvben van, viszont két év múlva ki kell írni erre a 
pályázatot. Tehát pályáztatás nélkül négy esetben lehet szerződést kötni. Ez a negyedik a d./ 
pont, amelyik az egyéb okból veszélybe kerül a közszolgáltatás folyamatossága. Ha én 
javasolnám – mint jogi képviselő – én egy évre kötném meg a szerződést, vagy pedig a 
szeptember 30-ig terjedő időszakra, nem pedig a maximumra. A szolgáltatásért felelős 
Önkormányzatnak utána még mindig lehetősége van a szerződés megkötésére további 
időtartamra, de a lényege az, hogy most a nyári hónapokban működjön. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kérem, hogy az eredeti javaslatról szavazzunk, ami a 4 hónap, és pályáztassuk meg. Lehet 
arról vitatkozni, hogy közszolgáltatásnak minősül-e, vagy sem. Jelenleg van egy érvényben 
lévő közszolgáltatási szerződés, ahol közszolgáltatási pályázat útján lett a cég kiválasztva, 
és abban a pályázatban ez az útvonal nem szerepel.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Az eredeti javaslathoz képest egy módosító indítvánnyal élnék. Javaslom, hogy egy év 
időtartam legyen a megbízás. Kérem, hogy az SZMSZ-szerinti sorrendben történjen az 
indítványokról a szavazás. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szeretném, ha az általam javasolt 4 hónapot fogadnánk el, mert jelenleg a buszközlekedésre 
panasz van, hiba lenne, ha azt mondanánk, hogy nincs. Panasz van a buszok minőségére, a 
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közlekedés pontosságára, a sofőrökre, a megállásokra. Olyan panaszt is hallottam, hogy 
bizonyos utcákba nem megy be. Elképzelhető, hogy elég lenne egy kisebb, környezetbarát 
busz is. Azt mondta valaki, hogy a TESCO azért nem köt szerződést, mert az egész 
országban egy buszos csapattal állapodtak meg. Én, amikor találkoztam a TESCO regionális 
vezetőjével, ő nem ezt mondta. Szeretnék vele újra beszélni ezzel kapcsolatosan, mert az 
mégiscsak egy kicsit furcsa, hogy Fóton van Volánbusz, Helyibusz, TESCO-busz,  CORA-
busz, Auchan-busz, milyen buszt szeretnétek még? Ezeket a forrásokat, ha összevonjuk, 
lehet, hogy egy jobb minőségű busz tudna járni. Elhiszem, hogy szűkös a buszos cégek 
forrása, és nem tudnak holnap új buszt venni, környezetbarátabbat, méretben megfelelőbbet, 
de ebben a 4 hónapban van lehetőség arra, hogy ezeket végig vizsgáljuk, és utána 
dönthetünk még mindig akár a két évről is. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Nem tudom, hogy képzeli Alpolgármester úr, hogy van olyan utca, amelyikbe nem megy be a 
busz? Meg van az útvonala, attól nem tud eltérni. Az, hogy egyik-másik ember mit mond, az 
nem biztos, hogy úgy van. Olyan nincs, hogy egy utcát kihagy, ez rosszindulatú megjegyzés. 
Én már többször is végig utaztam a járaton. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aki a 4 hónappal egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A következő javaslat az, hogy az Önkormányzat a folyamatos ellátás érdekében kössön 
szerződést a jelenlegi szolgáltatóval 2011. június – szeptember hónapok vonatkozásában az 
SZTK közlekedésére, aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kerüljön kiírásra pályázat az SZTK-járatra, természetesen úgy, hogy október 1-től már 
szerződést lehessen kötni. A pályázat döntési határideje legyen a tervezett szeptemberi 
rendes KT ülés napja. Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvasom a 3. pontot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslatról egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 

253/2011. (V. 18.) KT határozat 
helyi autóbuszjárat menetrend módosítása és az SZTK járat 

szerződése tárgyában  
(159. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. felkéri a Polgármestert, hogy a folyamatos ellátás érdekében kössön szerződést a 
jelenlegi szolgáltatóval 2011. június – szeptember hónapok vonatkozásában az 
SZTK-járat finanszírozására;  

2. pályázatot ír ki az SZTK-járatra, a pályázat döntési határideje a szeptemberi rendes 
KT ülés napja; 
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3. hozzájárul a FÓT II. HELYI JÁRAT menetrendtáblázata 3. oszlopának törléséhez 
(10.30-kor induló járat). 

 
Határidő: azonnal, szeptember 
Felelős:   Polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Miután a végére értünk a nyílt ülésre meghirdetett napirendek tárgyalásának, ezért zárt ülést 
rendelek el. (19.04 perc) 

 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor  
alpolgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011. május 25.  
Hajnali Jánosné jkv.  
 
  


