
 
 

15/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. május 27-én 9 órai kezdettel (a 
Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott rendkívüli nyílt  üléséről 

 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: a Fóti Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában. Meghívó írásban nem készült,  
                 telefon értesítés alapján történt a képviselők meghívása.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen. Megállapítom, hogy 6 fővel 
határozatképesek vagyunk.  
A napirendi pontra teszek javaslatot, egy napirendi pont tárgyalása miatt hívtuk össze a mai 
rendkívüli ülést. Ez a 165. sz. előterjesztés, sürgősségi indítvány a Fóti Polgárőr Egyesület 
támogatása tárgyában. A napirendi ponttal kapcsolatban hozzászólást nem látok, aki 
elfogadja, azt kérem, hogy kézfeltartással szavazzon.  
Szavazás eredménye: 6 igen – elfogadva.  
 
Azért nem szereltettem össze a szavazógépet, mert nem láttam értelmét, hogy erre a 
napirendre ez összerakásra kerüljön, diktafonnal felvesszük és arról elkészül a jegyzőkönyv.  
 
 

1. napirend: a Fóti Polgár őr Egyesület támogatása tárgyában  
                                 (165. sz. előterjesztés)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A költségvetésben elfogadtunk 1 millió Ft közbiztonsági keretet. Arról még nem született 
döntés, hogy ez hogy legyen felhasználva. Átruházott hatáskörök híján, muszáj ezt 
címenként a testületnek elfogadnia. A Polgárőr Egyesülettel ebben az évben még semmiféle 
megállapodás nem történt, viszont ők már dolgoztak és pénzt költöttek ennek reményében. 
Most már nagy szükségük lenne a támogatásra, mert az üzemanyag-költséget is nehezen 
tudják fizetni és ezért készült az előterjesztés. Van-e valakinek hozzászólása, kérdése?  
 
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Ha jól gondolom - mert ezt szóban elmondták részemre -, hogy nem azért szűnik meg a 
Polgárőr Egyesület, mert semmi tovább, hanem átalakul közhasznúvá. Ezért most jogutód 
nélkül megszűnik, de folytatja tovább a tevékenységét egy másik közhasznú egyesületként.  
 
Koncz János képviselő: 
Ma kapom meg az Ügyvéd úrtól a bírósági végzést, és azt hétfőn behozom, hogy 
bejegyezték a Közhasznú Polgárőr Egyesületet.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ez a megállapodás a jelenleg működő, első félévben szolgálatot teljesítő Polgárőr 
Egyesülettel történik. A második félévben, az újonnan felálló szervezettel mi lesz, azt majd 
később beszéljük meg.  
 
Akkor ha több hozzászólás nincs,  akkor a határozati javaslatra kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 6 igen – elfogadva.  
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255/2011. (V. 18.) KT határozat 
a Fóti Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában  

(165. sz. előterjesztés)  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy 250.000 Ft-tal támogatja a Fóti Polgárőr     
    Egyesületet; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási  
    szerződést késlekedés nélkül írja alá; 
3. a támogatás összegét a 2011. évi költségvetés Közbiztonsági keret soráról  
    biztosítja.  
 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester  
 
Vass György Polgárőrség Egyesület elnöke:  
Szeretném megköszönni a testületnek az eddigi támogatásukat, amit kapott a Polgárőr 
Egyesület 11 éven keresztül, nagyon korrekt volt a kapcsolatunk. Azt kívánom, hogy 
továbbra is így haladjon tovább. Köszönöm szépen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Én is köszönöm szépen a Polgárőr Egyesületnek és Vass Györgynek az eddig elvégzett 
munkáját. Remélem továbbra is valamilyen szinten kapcsolatban maradunk.  
 
Köszönöm szépen a megjelenést, a mai testületi ülést bezárom.  
 
 
 

k.m.f.  
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor  
alpolgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 

 
 
 
Fót, 2011-05-27. 
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
jegyzőkönyvvezető  


