
16/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 15-én 14.25 perc kezdettel 
(a Vörösmarty Művelődési Házban) megtartott nyílt  üléséről 

 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján. 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elkezdenénk a mai testületi ülést, köszöntök mindenkit. Megállapítom a jelenléti ív alapján, 
hogy 11 képviselő jelen van, így a testület határozatképes.  
 
A napirendi pontokra kérek javaslatokat.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szeretném javasolni, hogy a nyílt ülés 1. pontját, a 137/b sz. anyagot, ami a 2023/10 hrszú 
ingatlan értékesítéséről szól, azt tegyük át a zárt ülés 1. pontjává, mert maga az 
előterjesztés is úgy került kiírásra, hogy egy zárkörű versenytárgyalás, és ez nyílt ülésen 
nem lehet tárgyalni, az eredményt majd nyílt ülésen ismertetni fogjuk.  
 
Grigalek László képviselő:  
Szeretném javasolni, hogy a 192. sz. előterjesztést sürgősségi indítványként a Garay János 
Általános Iskola utólagos akadálymentesítése tárgyában vegyük fel „egyebekbe” a 
napirendek közé.  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Én is szerettem volna még fölvetetni napirendre bizottságok által tárgyalt előterjesztéseket, 
de mivel az az információm, hogy a képviselők nem hozták magukkal az anyagot, illetve nem 
lehet tudni, hogy ki, milyen anyagot hozott magával, én azt javaslom, hogy mivel ezek 
nagyon fontos és sürgős dolgok, hogy a jövő hét szerdán is tartsunk egy rendkívüli testületi 
ülést és ott ezeket az ügyeket tárgyaljuk meg. Gondolok itt a Károlyi Clarissze Alapítvánnyal, 
a HUKE-val kapcsolatos, a Fáy Iskolával kapcsolatos már megtárgyalt előterjesztésekre. Én 
kérem, hogy ezeket ne mulasszuk el, jövő héten tartsunk szerdán egy testületi ülést.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Természetesen én nem látom akadályát annak, hogy sürgős ügyeket tárgyaljuk meg, de 
nem ártana, ha kézben lennének ezek az anyagok. Pl. a 192. sz. nincs nálam, nem jutott el 
hozzám, nem tudom miért nem, vagy hogy nem, így ezért én nem tudom támogatni, hogy ezt 
most tárgyaljuk. Biztos nagyon fontos dolog, de hát elég necces az, ha valamilyen ügyet úgy 
tárgyalunk, hogy nincs a képviselők kezében. Ezt egyébként helyesen mondta a képviselő 
társam. Lehet, hogy ezt a sürgősségnek szánt ügyet is inkább a jövő szerdára kellene 
áttenni, ha tűr halasztást az ügy.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Más hozzászólást nem látok a napirendi pontokhoz, felteszem szavazásra először Szabó 
Mihály képviselő úr által javasolt módosítást, hogy a 130/b sz. anyag a zárt ülés első 
pontjához kerüljön át.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
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Következő módosító javaslat volt, hogy a 192. sz. előterjesztést vegyük fel napirendek közé 
az „egyebekben”.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 nem - elfogadva.  
 
Az elhangzott módosításokkal egyben teszem fel a napirendi pontokat.  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 
a)   Napirend el őtti felszólalások:  
 
Koncz János képviselő: 
Meg szeretném kérdezni, hogy az aszfaltozások mikor folytatódnak? Tudom, hogy júliusban 
akarják folytatni, de nem lehetne meggyorsítani? Mert megint belemegyünk az őszbe, és 
nem lesznek a kátyúk kijavítva. Fél város ki lett javítva, a másik fele pedig a gödrökön 
keresztül mászkál.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Képviselő úr írásban fog választ kapni a kérdésére.  
Más felszólalást nem látok, a következő napirend, a kérdés, interpellációk.  
 
b)   Kérdés, interpelláció  
 
Fábry Béla képviselő:  
Két kérdést szeretnék megfogalmazni, az utóbbi napokban több alkalommal is jelentős 
mennyiségű csapadék hullott városunkra is. Az elmúlt évben készített csapadék-szikkasztó 
árkok az új utak mentén, hol beomlottak, hol beomlás közelben vannak. Tehát az a mód, az 
a megoldás, ahogy ezek a csapadék-szikkasztó árkok elkészültek, alkalmatlanok a feladatuk 
ellátására. Néhány helyen több utcában, oly mértékben mossa alá a víz az utat, hogy az már 
az út állagát is veszélyezteti. És több, a város lakói, ezekben az utcákban lakó emberek, 
azzal a kérdéssel fordultak hozzám, hogy tegyem szóvá, hogy mikor lesz ezekben az 
utcákban ahol nagyon egyszerű megoldással készültek ezek a szikkasztó árkok, valamilyen 
tisztességes funkciójának megfelelő és tartós megoldás.  
 
Mások is megkerestek azokban az utcákban, ahol az utcanévváltozás megtörtént, ahol 
tudomásulvették azt, hogy a város így döntött, még akkor is, ha nekik semmi bajuk nem volt 
azzal a névvel, ami az utcájuk neve volt. Azt kérdezték, hogy azok a költségek, amelyek a 
névváltoztatásból adódnak és ígéretet tettek arra vonatkozóan, hogy tételes kimutatást 
fognak számlákkal igazoltan hozni, hogy a személyi igazolvány és a lakcímkártya cserén 
túlmenően, milyen költségek terhelik őket. Azokat a költségeket ki fogja fedezni és ki fogja 
fizetni?  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Képviselő úrnak a kérdésére annyit szeretnék elmondani, hogy a lakók részére elkészültek 
azok a tájékoztatók, amik ezzel kapcsolatosak. Minden le van írva. Le van írva, hogy a 
lakcím igazolványt hol cserélik, a forgalmi engedélyt hogy kell cserélni, a működési 
engedélyt hogy kell kicserélni, tehát minden ott van, amit meg fognak kapni. 
Házszámegyeztetést követően megkapják. Három ilyen tájékoztató melléklet készült és 
újságcikk is meg fog jelenni. Időben mindenki értesülni fog róla.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egyéb hozzászólást nem látok, áttérünk a beszámolóra, amit itt a testületi ülés előtt 
kiosztottunk.  
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c) Beszámoló az el őző képvisel ő-testületi ülés óta eltelt id őszak fontosabb 
eseményeir ől 
 
A beszámoló  jegyzőkönyvhöz mellékelve.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Illő tisztelettel kérem, hogy a továbbiakban amennyiben a Városfejlesztési Fórum fog 
működni, ha ez nem jelent külön terhet a Hivatal részére, akkor egy meghívót kérem, hogy 
küldjenek, emailban is jó lesz, hogy ebbe a munkába én, illetve rajtam keresztül mások, akik 
érdeklődnek a város jövője iránt, be tudjanak kapcsolódni.  
Kérdezni szeretném csak, hogy a május 3o-i megbeszélésen, ahol Sáros Lászlóval a 
városfejlesztési tervekkel kapcsolatban folytatott Polgármester asszony egyeztetést, a 
Főépítész úr, akinek az a dolga, hogy a város fejlesztésével foglalkozzon, resztvett-e, és ha 
nem vett részt, - úgy tűnik nekem a leírásból, hogy nem vett részt - akkor mi az oka annak, 
hogy nem vett részt? Kaphatnánk-e esetleg valami részletesebb tájékoztatást arra 
vonatkozóan, hogy ezen a megbeszélésen mi hangzott el? Végül egy apróságot szeretnék 
kérdezni. Több pedagógus kolléga is udvariasan, de érdeklődve kérdezte, hogy mi volt a 
magyarázata annak, hogy Polgármester asszony a közalkalmazottak napján nem jelent meg.  
Nem vett részt azon a megható, bensőséges ünnepen, ahol a jubileumi, törzsgárda és 
intézményvezetői jutalmak átadására került sor.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A meghívót természetesen Képviselő úr meg fogja kapni emailben, a többi kérdésére 
írásban fogunk válaszolni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Mint látszik a beszámolóból, május 27-én én voltam a Zöld Hídnál. Nem volt határozatképes 
a Tanácsülés. Az előző évi mérlegbeszámoló elfogadása lett volna a téma. Most júniusban 
lesz újra ennek a megtartása.  
Június 1-én a Sárvári HUKE-val megkezdtük a tárgyalásokat, erről nem szeretnék bővebben 
nyilatkozni, majd, csak ha már az eredmény felé közelítünk, akkor.  
Június 8-án én voltam a Dunakeszi Helyi Védelmi Bizottság ülésén, ahol a 2011. éves 
munkatervet fogadtuk el. Ez volt gyakorlatilag a választások óta a Helyi Védelmi Bizottság 
alakuló ülése. Ismerkedő ülés volt.  
Június 9-én pedig a Kistérségi Tanács ülésén voltam, ahol a Kistérség Pénzügyi 
Szabályzatának felülvizsgálatát fogadtuk el.  
A Zebra Carta baleset-megelőzési projektnek volt egy beszámolója, amit nem fogadtunk el, 
mert itt még további kérdések merültek fel ezeknek a figyelemfelkeltő tábláknak az 
elhelyezésével.   
A Pedagógus Szakszolgálat beszámolóját pedig részben fogadtuk el.  
Egyebekben volt még érdekes dolog: a Dunakeszi-Fót-Göd Viziközmű Társulatnak letelt az 
idő, amíg ők a dokumentumokat, rajzokat őrzik. Hogy ha nem tudjuk mi, vagy a Kistérség 
valahol elhelyezni, akkor ezeket meg akarták volna semmisíteni. Úgy néz ki, hogy ezek a 
közműrajzok Dunakeszin el lesznek helyezve, tehát nem támogatta senki, hogy ez 
megsemmisüljön.  
A kistérség kapott a MFM-től 1 millió Ft-os támogatást.  
Szó volt arról, hogy a szúnyoggyérítés támogatás az idén 6oo eFt lesz a Kistérsében. Ez 
csökkent, mert az idén még nem kellett irtani a szakemberek szerint, nem volt annyi a 
szúnyogállomány.  
Itt tájékoztatást kaptunk arról is, hogy volt jegyző asszonyunk a Kistérséggel szembeni peres 
ügyétől elállt.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Más hozzászólást nem látok, a beszámoló elfogadását teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
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256/2011. (VI.15.) 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  
 
 
1. napirend: El őterjesztés a Fóti Nonprofit Közszolgáltató Közhaszn ú Kft Alapító 
Okirata módosításához (19o. sz. el őterjesztés)  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  összevont ülést tartott a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottsággal, a testületi ülés előtt és a következő kiegészítéseket, illetve javaslatokat teszi az 
anyaghoz.  
Először az alapító okirat pontosítását szeretném, és utána térnénk át a határozati 
javaslatokban történő módosításainkra.  
 
Először is a 2. oldalon az Alapító Okiratban található a társaság neve, székhelye és az 
alapító. A társaság cégnevét a következőre szeretnénk javasolni: Fóti Közszolgáltató 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. Ami itt az eredeti előterjesztésben van, ugyanazok a 
kifejezések szerepelnek, csak más sorrendben, ahogy a Könyvvizsgáló, illetve a jelenlévő 
Jogász jónak látta, illetve javasolta.  
A következő javaslat: elhangzott, hogy az Alapító Okiratnál a fő tevékenység mellett szereplő 
kiegészítő tevékenységek közül a jelenlegi jogi szabályozás alapján nem kell mindent 
felsorolni, ezért elhangzott javaslatként, hogy csak a vastag betűvel kiemelt tevékenységek 
kerüljenek bejegyzésre. Ezt felolvasnám: szennyeződésmentesítés, egyéb hulladékkezelés, 
(közhasznú), út-, autópálya építése, egyéb vendéglátás (közhasznú), temetkezés és 
temetkezési kisegítő szolgáltatás (közhasznú).  
A következő módosítási javaslat az Alapító Okirat 9. oldalán lenne, az ügyvezető feladatai 
különösen…. Ide beszúrni kiegészítésképpen, hogy „a Kft költséghatékony működtetése és 
folyamatos fejlesztése”.  
Az Alapító Okiratban az összevont bizottság más szövegmódosítást nem javasolt.  
 
A határozati javaslatra térnék rá.  
A határozati javaslat eredetileg három pontból állt, ezt mi négy pontra módosítottuk.  
Az 1. pont lenne annak a határozatnak a visszavonási javaslata, amelyet most a napirend 
tárgyalása előtt kiosztottak. Ez a 29/2009. (III.11.) sz. KT határozat visszavonása.  
A 2. pont eredetileg maradna a határozati javaslat, kivéve a név – előbb meghatározott 
módon való – pontosítása.  
A 3. és a 4. pont marad. Csak a számozás változik.  
Ez lenne az összevont bizottság módosító javaslata.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  az előbb felsorolt módosítások közül a 
névváltoztatást egyhangúlag támogatta.  
Az ügyvezetőnek az Alapító Okiratban rögzített feladatainak a módosítását a Jogi, Ügyrendi 
és Szociális Bizottság  egyhangúlag elutasította.  
Ami a tevékenységekről, tehát, hogy a vastagon szedettek maradjanak az Alapító Okiratban, 
arról nem volt szavazás. Nem csak nálunk, hanem a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  sem 
szavazott róla. Itt a Könyvvizsgáló úr elmondta, hogy a jogszabályváltozás miatt, 
szeptember, októbertől csak a fő tevékenységet kell kötelező szinten az Alapító Okiratban 
szerepeltetni. Tehát a melléktevékenységeket nem kötelező. Ugyanakkor benne maradhat. 
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APEH felé lesz a Kft-nek bejelentési kötelezettsége. Tehát a főtevékenységeken kívüli 
tevékenységekkel. Erről nem szavaztunk, ezt egy módosító javaslat, akkor viszont arról most 
fog majd a testület dönteni. Erről bizottságok nem szavaztak.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Valóban így van, de a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak meghatározó tagjai és szakmai 
segítője a Könyvvizsgáló úr, és a könyvvizsgálói javaslat volt ez, és ezt a jelenlévő jogász is 
elfogadta. Ezért bátorkodtam előterjeszteni, hogy minél egyszerűbb és átláthatóbb legyen az 
Alapító Okirat.  
 
Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló:  
A cégeljárásról szóló törvény tavaly szeptember 1-i változásakor került ki a tevékenységek 
bejegyzése. Viszont mivel most többek között az Alapító Okirat módosítás amiatt is történik, 
hogy kiemelten közhasznú nonprofit kft legyen, ezért javasoltam, hogy a 3, vagy 4 vastagon 
szedett tevékenység, ami gyakorlatilag a közhasznúságú törvényben „taxative” meg van 
határozva,  azon célból, hogy ezeket a tevékenységeket végző társaságok lehetnek ilyen 
minősítésűek, hogy ezek maradjanak benne. Mert gyakorlatilag teljesen súlytalan, hogy két 
oldalon keresztül felsoroljunk tevékenységi köröket. Ezt a társaságnak, amennyiben elkezd 
bármilyen új tevékenységet, 15 napon belül az APEH-nál be kell jelentenie. APEH tartja 
nyílván a tevékenységeket és nem a Cégbíróság.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Azt gondolom, hogy ez nem túl lényeges kérdés, de azért van egy olyan szempont, amit 
minden körülmények között érvényesíteni kell, hogy milyen jogi előírás van ma érvényben. A 
Könyvvizsgáló úr azt mondta, hogy a múlt év szeptemberben módosították a törvényt. A 
Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke pedig arra hivatkozott, hogy majd októbertől 
válik hatályossá ez a törvény. Azt gondolom, hogy a jelenleg hatályos előírásoknak 
megfelelően, ha ma mindent fel kell sorolni, akkor nem kérdés, hogy csak 2-3-at sorolunk fel, 
ha meg nem kell mindet felsorolni, a jogi előírás az, akkor valóban felesleges szaporítani a 
szót. Egyébként pedig az lehet, hogy tartalmi szempontból mellékes kérdés, hogy egy 
bizottság határozattal, szavazattal állást foglal egy kérdésben, vagy nem, de azt gondolom, 
hogy a hitelesség szempontjából fontos, hogy volt-e döntés egy kérdésben. Vagy csak a 
mértékadó személyek véleménye az, amit a bizottság elnöke ismertet.  
 
Dr. Nagy Attila ügyvéd:  
A jelenleg hatályos előírások szerint a társasági szerződésben elégséges a főtevékenységet 
feltüntetni. Az „egyéb” tevékenységek feltüntetése nem kötelező, de lehetséges.  
 
Földi Pál képviselő:  
Én a praktikus okok miatt kérném csak, mert én nem voltam még akkor ott, ennek a 
megbeszélésnek az elején - a jogászoktól kérdezném - , hogy lehet-e olyat, mert 
Egyesületnél van ilyen, hogy a használt név miatt, ne kelljen ezt a hosszú nevet számlán stb. 
leírni, hanem ….. mert a módosítás miatt nem tudom, hogy mi volt, mert én most hallottam. 
(A háttérből tájékoztatják, hogy benne van.) Köszönöm, akkor tárgytalan a hozzászólásom.  
 
Szent-Iványi Géza Kft ügyvezetője:  
A tevékenységi körökhöz kívánnék hozzászólni. Jelen pillanatban több tevékenységet már 
végzünk, ami nem vastag betűvel van erősítve. Felsorolok néhányat: zöldségféle 
termesztése, nem évelő növénytermesztés, fásítás, bontás, építési terület megtisztítás, 
építészmérnöki tevékenység, zöldterület-kezelés. Javaslom, hogy maradjon ez a lista. Mert 
sokkal egyszerűbb később kiszedni, mint behelyezni.  
Az „egyéb” tevékenység egy másik kérdés. Jelen pillanatban azért gyűjtöttük ezeket össze, 
mert kilátásban vannak, hogy ezeket a tevékenységeket majd végezzük. Ezért javaslom, 
hogy ezek maradjanak itt, ha úgy gondolja a Képviselő-testület.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosító indítványokat teszem fel sorban szavazásra.  
 
Az első javaslat: a névváltoztatás. Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 
A második javaslat: csak a kiemelt, vastagon szedett szöveg maradjon benne az Alapító 
Okiratban és a kiegészítő tevékenységek.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 nem, 3 tartózkodás – elfogadva.  
 
A következő javaslat: az Alapító Okirat 9. oldalán egészüljön ki egy e) ponttal, tehát: az 
ügyvezető feladatai különösen… e) pont: a Kft költséghatékony és takarékos működtetése 
és folyamatos fejlesztése az ügyvezető különös feladati közé tartozik.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 2 nem – elfogadva.  
 
A határozati javaslatra vonatkozó javaslatok:  
Megváltozik a számozás.  
Az 1. pont: a 29/2009. sz. határozat visszavonása.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A 2. pont nem változik csak az elfogadott megváltozott név.  
A 3. pont nem változik.  
Az új számozás szerinti 4. pont változatlan marad.  
 
A határozati javaslatot egyben tenném fel szavazásra a 4 ponttal, az új számozással.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás elfogadva.  
 

257/2011. (VI.15.) KT határozat  
a Fóti Nonprofit Közszolgáltató Közhasznú Kft Alapító Okirata módosításához  

(19o. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 
1. Visszavonja a  219/2009. (III.11.) sz. határozatát.  
2. Elfogadja Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft Alapító Okiratának    
    módosításokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt szövegét.  

Felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy a vállalkozások bejegyzéséről a Cégbíróságon 
gondoskodjék.  

3. A Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft-t kiemelten közhasznúvá  
    nyilvánítja.  
4. Felkéri a Kft ügyvezetőjét, hogy kérelmezze a Kft kiemelten közhasznúvá nyilvánításának 

bejegyzését.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Zárt üléssel folytatjuk a testületi ülést. (15 óra).  
 
Visszatérés nyílt ülésre 16 óra 35 perckor a zárt ülésről, a jegyzői pályázattal kapcsolatos 
döntések kihirdetése céljából.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kihirdetem a jegyzői pályázat eredményét. Gratulálunk, dr. Csiki Gábor úr nyerte a jegyzői 
pályázatot. Gratulálunk az eredményhez.  
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Dr. Csiki Gábor:  
Köszönöm még egyszer a Képviselő-testület döntését és bizalmát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A kinevezés 2011. július 19-vel 6 hónap próbaidővel történik meg a kinevezés.  
 
Dr. Csiki Gábor:  
Elfogadom, köszönöm szépen.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szünetet rendelek el. (16 38 perc)  
 
A szünet után ismét zárt üléssel folytatja a testület a munkát 17 05 perc.  
 
 
A nyílt ülés folytatása 19 34 perckor.  
 
2. napirend: El őterjesztés a Nyugati Iparterület kitakarítása tárgy ában (182. sz. 
előterjesztés)  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A Nyugati Iparterületnél egy olyan bartelszerződés kerülne megkötésre, amelyben az 
Önkormányzatnak nem kerül pénzbe a szemét eltakarítása, hiszen egy vállalkozó 
eltakarítaná a szemetet, és ezért cserébe ezt a területet ő fél méter magasságban 
folyamatosan feltölthetné.  
 
A szerződésnél a Bizottságunk két módosító javaslatot terjeszt be. Az egyik módosító 
javaslat a 6. pont mellé, egy 6/a pontot, – én nem mondom, hogy hogy legyen jelölve, csak a 
6. ponthoz kapcsolódna – . A 6. pont arról szól, hogy ezt a bizonyos odaszállított földet 5ooo 
m3-ként kontroll méréseknek vessük alá, a Bizottság azt mondja, hogy amennyiben a 
kontroll mérések közötti időszakban a tulajdonos vélelmezi, hogy szennyezett anyag is 
lerakásra kerülhetett, akkor kérheti soron kívüli kontroll mérés elvégzését, annak pozitív, 
azaz szennyeződést igazoló eredménye esetén a vállalkozó költségére. Tehát ha ez 
bebizonyosodik. Ezt szeretnénk beépíteni.  
 
A másik beépítési javaslatunk az a 17. ponthoz, egy 17/a pontot szeretnénk. A 17. pont arról 
szól, hogy a jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben tehát, ami szokásos, 
ilyen szerződésnek a megfogalmazásában, mi viszont azt szeretnénk, hogy egyoldalú 
szerződésbontás, csak súlyos szerződésszegés esetén lehetséges. Ezt szeretnénk a 17/a-
hoz beilleszteni.  Nyelvtanilag van egy módosítási javaslatunk, az a 1o. pont. Két 
szolgáltatások – kifejezés nem tekinthető magyaros kifejezésnek, tehát vagy a „két” kifejezés 
kerül ki onnan, vagy a többes szám. Mi azt javasoljuk, hogy a „két” szó kerüljön onnan ki. 
Ennyi lenne a szerződéssel kapcsolatos javaslatunk.  
A határozati javaslatoknál, amely 3 pontból áll. Nincs befejezve a mondat a 
véleménylapunkon, hogy szavazás a határozati javaslat 3. pontjáról. Itt szóban azt 
terjesztettem elő, hogy nem fogadjuk el. Ez itt lemaradt a véleménylapról. Tehát nem 
fogadtuk el azt, hogy a 3. pontban a Szotyori Ügyvédi Iroda tegyen feljelentést ebben az 
ügyben. Mert a feljelentés már egyébként a Kft részéről megtörtént, úgy tudom.  
Ezzel a módosítással elfogadásra javasoltuk a szerződést.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A 6/a pont meg lett fogalmazva a Szotyori ügyvédnő által konkrétan, csak az nincs rajta a 
Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménylapján. Ezt egy ponton módosítottuk, úgy szól 
a 6/a-nak a 2. bekezdése, hogy amennyiben a föld szennyezettsége bebizonyosodik, úgy 
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abban az esetben a szennyezett föld eltávolítása és a soron kívüli vizsgálat költsége a 
vállalkozót terheli. Amennyiben a soron kívüli vizsgálat eredménye negatív, úgy a soron 
kívüli vizsgálat költsége a tulajdonosokat terheli. Itt azt a módosítást fogadtuk el, hogy ne 
egységesen mind az összes tulajdonost terhelje, hanem a vizsgálatot kérő tulajdonost kell, 
hogy terhelje. Tehát a 6/a teljes egészében így szól:  
Amennyiben a kontroll mérések közötti időszakban lakossági bejelentés alapján a tulajdonos 
vélelmezi, hogy szennyezett föld kerül terítésre, úgy abban az esetben a soron kívül kontroll 
vizsgálatot kezdeményezhet.  
A második bekezdés: amennyiben ennek a vizsgálatnak az eredménye negatív, úgy magától 
értetődő, hogy a költséget, tehát a soron kívüli vizsgálat költségét a vizsgálatot 
kezdeményező tulajdonost terheli. Ez megvan mindenkinek? Vagy csak mi kaptuk 
egyébként? Senkinek nincs. Akkor hadd adjam már körbe. Polgármester asszony, ha 
felolvassa a határozati javaslatot, jó ha ott van nála.  
 
Földi Pál képviselő:  
Szeretném felhívni a Hivatal és mindenki figyelmét, hogy nagyon csínján bánjunk avval a 
dologgal, ami itt le van írva, az FKF-el kötött szerződés lényegesen kedvezőbb áráról. Azt 
mondom, hogy ez egy igen törékeny szerződés, tehát ezt elég nehéz volt kiharcolni és evvel 
visszaélni. Ez nem becsületes dolog. Tőlünk teljesen független emberek, mint hallottuk az 
előbb egy kívülálló ember is azt mondta, hogy Fótnak ingyen is be lehet vinni a szemetet. 
Ezzel nagyon csínján bánjunk, de ez egy kedvezmény, amit mi kaptunk a Főváros Közterület 
Fenntartótól. Ha ezzel mi visszaélünk,  akkor utána mi lesz, ha azt mondja, hogy márpedig 
behúzom a féket, és ezt nem lehet csak úgy. 13o Ft helyett, 18.59ö Ft-ért lehet majd bevinni 
a szemetet, mint ahogy ezt annak idején dicső elődeink ezt kiharcolták nekünk, hogy 
ennyiért tudjuk bevinni a szomszédban lévő bányába a hulladékot. Erre kérném a Képviselő-
testület, hogy ezzel csínján bánjuk. Mint hallatszott, hogy az Egyesületnek adunk szintén, 
hogy onnan is szállítsák el. És onnan a külső területekről igen jelentős mennyiségű szemét 
fog összejönni. Mert mi csináltunk ilyet és én tudom, hogy milyen mennyiségű szemét tud 
összejönni. Ha végig megyünk a területeken.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Először a véleménylapon található szerződés módosító javaslatait teszem fel szavazásra. A 
6/a: amennyiben a kontroll mérések közötti időszakban lakossági bejelentés alapján a 
tulajdonos vélelmezi, hogy szennyezett föld került terítésre, úgy abban az esetben soron 
kívüli kontroll vizsgálatot kezdeményez. Amennyiben a föld szennyezettsége 
bebizonyosodik, így ebben az esetben a szennyezett föld eltávolítása, és a soron kívüli 
vizsgálat költsége a vállalkozót terheli, amennyiben a soron kívüli vizsgálat eredménye 
negatív, úgy a soron kívüli vizsgálat költsége a kezdeményező tulajdonosokat terheli.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 17/a módosító javaslat: jelen szerződés csak a Ptk szerinti súlyos szerződésszegés esetén 
bontható fel.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 
A 1o. pont: a szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatások 8. és 9. pontja alapján 
azonos érdeket képviselnek és ennek figyelembevételével azokat egymás között 
értékkülönbözet nélkül elcserélik.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozati javaslat módosításai:  
A JÜSZB a határozati javaslat 1. és 3. pontját nem javasolta elfogadásra, a 2. pontját pedig 
elfogadásra javasolta.  
Felteszem a határozati javaslat 1. pontját szavazásra.  
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Dr. Barkóczy Péter szervezési csoportvezető:  
A közjegyző megküldött nekünk egy levelet, amelyben mondja, hogy fellebbezési jogról le 
kell mondani, különben 15 napot meg kell várni, amíg jogerőre emelkedik a szakértői 
vélemény. Ez egy előzetes bizonyítási eljárás. A fellebbezési jogról való lemondó 
nyilatkozatot Polgármester Asszony nem írta alá.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az előzetest ki lehetett volna osztani.  
 
Dr. Barkóczi Péter szervezési csoportvezető: 
Az előzetes ki lett osztva. A véglegeset nem kaptuk meg, nem adja meg a közjegyző. Azt 
szerettük volna, ha az ülésre megérkezik, de a lemondó nyilatkozat nincs.  
 
Földi Pál képviselő:  
Elnézést, az előbb elfelejtettem, hogy a bartel-szerződésben nincs benne, hogy a 
birtokvédelmet ki látja el ezután. Mi kerül be oda, mert tovább is nyitott lesz az egész. A 
birtokvédelmet rendezni kell, hogy amikor átadjuk a munkaterületet neki, attól kezdve az ő 
feladata a birtokvédelem, vagy a mi feladatunk a birtokvédelem? Nem mindegy, mert ha 
utána szennyezés kerül be oda, akkor utána megint jön a vita, hogy mikor és hogy  vitték be. 
Ezért nem mindegy ez. Akkor a 17. pontban le kell írni, hogy a birtokvédelemről a 
vállalkozónak kell gondoskodni. (A háttérben: a birtokvédelem mást jelent.) Jó, akkor a 
területvédelem. Az átvételtől az átadásig legyen az ő felelőssége a területvédelem.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 2o. ponttal egészül ki a bartel szerződés, mely így hangzik: a munkaterület átadásától, a 
terület védelméről, a munka befejezéséig a vállalkozó köteles gondoskodni.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva. 
 
Felteszem szavazásra a határozati javaslat 1. pontját, amit a JÜSZB nem javasolt 
elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 1 igen, 5 nem, 5 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 
Határozati javaslat 2. pontja: felkéri a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés mellékletét 
képező bartel szerződésben foglaltaknak megfelelően a tulajdonostársak hozzájárulásának 
bekérését, vagy meghatalmazásának beszerzését követően kössön szerződést a Szűcs 
Fuvar egyéni vállalkozással a Nyugati Iparterület kitakarítása céljából.  
A JÜSZB ezt a 2. pontot elfogadásra javasolja.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozati javaslat 3. pontja: felkéri dr. Szotyori Judit Ügyvédi Irodát, hogy a Fóti 
Közszolgáltató Kft korábbi ügyvezetője, Simó Attila ellen tegyen büntető feljelentést, és az 
Önkormányzatot a büntető eljárás során teljes jogkörrel képviselje.  
Ezt a határozati pontot a JÜSZB nem javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 
Egyben teszem fel a határozati javaslatot szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 10 

296/2011. (VI.15.) KT határozat 
a Nyugati Iparterület kitakarítása tárgyában  

(182. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város önkormányzat Képviselő-testülete 

1. elfogadja az előzetes bizonyítási eljárás keretében kirendelt Kőhlre Artúr igazságügyi 
szakértőnek a Fót, 2027/1-2 hrsz-ú ingatlanok (Nyugati iparterület) hulladékmentesítése 
tárgyában adott szakvéleményét; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező „bartel” 
szerződésben foglaltaknak megfelelően – a tulajdonostársak hozzájárulásának bekérését 
vagy meghatalmazásának beszerzését követően - kössön szerződést a Szűcs Fuvar 
egyéni vállalkozással a nyugati iparterület kitakarítása céljából. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
A bartel szerződést egyben felteszem az elhangzott módosításokkal szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
 

297/2011. (VI.15.) KT határozat 
a Nyugati Iparterület kitakarítása tárgyában  

(182. sz. előterjesztés) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugati Iparterület kitakarítása érdekében az 
előterjesztés mellékletét képező „bartel” szerződésben az alábbi módosításokat építse be:  

• kiegészíti a 6/a ponttal: amennyiben a kontroll mérések közötti időszakban 
lakossági bejelentés alapján a tulajdonos vélelmezi, hogy szennyezett föld került 
terítésre, úgy abban az esetben soron kívüli kontroll vizsgálatot kezdeményez. 
Amennyiben a föld szennyezettsége bebizonyosodik, így ebben az esetben a 
szennyezett föld eltávolítása, és a soron kívüli vizsgálat költsége a vállalkozót 
terheli, amennyiben a soron kívüli vizsgálat eredménye negatív, úgy a soron kívüli 
vizsgálat költsége a kezdeményező tulajdonosokat terheli; 

• 1o. ponthoz: a szerződő felek megállapítják, hogy a szolgáltatások 8. és 9. pontja 
alapján azonos érdeket képviselnek és ennek figyelembevételével azokat egymás 
között értékkülönbözet nélkül elcserélik. 

• kiegészíti a 17/a ponttal: jelen szerződés csak a Ptk szerinti súlyos 
szerződésszegés esetén bontható fel; 

• 2o. ponthoz: a terület védelméről, a munkaterület átadásától a munka befejezéséig 
a vállalkozó köteles gondoskodni.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
3. napirend: El őterjesztés az illegális hulladéklerakók felszámolás ának támogatása 
tárgyában (191. sz. el őterjesztés)  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Összevont ülésünk volt a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottsággall. Elmondom az összevont 
véleményt, remélem utána a JÜSZB elnöke nem fogja azt mondani, hogy nem így volt.  
1. pontban azt a módosítást terjesztettük be, hogy a Zeng a lélek, Kulturális Hagyományőrző 
Egyesület helyett a Városszépítő Egyesülettel fogunk együttműködni.  
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A 2. pontban van egy a) és b) alternatíva. A 2. b) alternatívát támogattuk, amiben 
együttműködési megállapodást kell kötni a Városszépítő Egyesülettel. Az anyag tárgyalása 
folytán felmerült az, hogy előnyt jelent a pályázók részére, ha az Önkormányzat, vagy 
önrészt, vagy valamilyen más elemet beépít ebbe a pályázatba. A bizottság azt a javaslatot 
tette, hogy az együttműködési megállapodásba kerüljön bele, hogy a szemét elszállításában 
az Önkormányzat igény szerint (legfeljebb az elnyert támogatás 2o %-ig közreműködik). 
Azért állapítottuk meg %-ban, mert 2 millió Ft az elnyerhető, de ha ez alatti támogatási 
összeget kapunk, akkor nyilvánvaló, hogy az Önkormányzat önrész vállalása , illetve a 
Városszépítőn keresztül az Önkormányzat önrész vállalása annak arányában fog módosulni.  
Azt is megjelöltük, hogy ezt az önrészt a környezetvédelmi keret terhére biztosítja az 
Önkormányzat, mint az Együttműködési Megállapodást kötő. Ennyi a módosítási javaslatunk.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat 1. pontja: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja a 
Városszépítő Egyesület részvételét a Vidékfejlesztési Minisztérium illegális hulladéklerakók 
felszámolására kiírt pályázati kiírásán. 
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslat 2. b) pontja: felkéri a Polgármestert, hogy a Városszépítő Egyesülettel 
az együttműködési megállapodást kösse meg.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslatnak lenne egy 3. pontja: a szemét elszállításában az önkormányzat 
igény szerint legfeljebb az elnyert támogatás 2o %-ig közreműködik, és ez kerüljön bele az 
együttműködési megállapodásba.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva. 
 
A határozati javaslat 4. pontja: az önrészt az Önkormányzat a környezetvédelmi keret 
terhére biztosítja.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 
A határozati javaslat 4 pontját egyben teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen – elfogadva.  
 

298/2011. (VI.15.) KT határozat 
az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatása tárgyában  

(191. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. támogatja a Városszépítő Egyesület részvételét a Vidékfejlesztési      
             Minisztérium illegális hulladéklerakók felszámolására kiírt pályázati kiírásán; 

2.   felkéri a Polgármestert, hogy a Városszépítő Egyesület  az Együttműködési  
               Megállapodást kösse meg; 

       3.   felkéri a Polgármestert, hogy az Együttműködési Megállapodásba építesse    
                       be,  hogy a szemét elszállításában az önkormányzat igény szerint legfeljebb    
                       a pályázaton elnyert támogatás 2o %-ig közreműködik; 
                  4. az Önkormányzat az önrészt a környezetvédelmi keret terhére biztosítja.  
Határidő: 2011. június 17. 
Felelős: Polgármester  
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4. napirend: El őterjesztés a Németh Kálmán Emlékház oktatási épület ének kialakítása 
tárgyában (184. sz. el őterjesztés)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Többen rég óta látjuk, hogy a Németh Kálmán Emlékház udvarán van egy ház, ami jelen 
állapotában használhatatlan. Ugyanakkor igény volna rá, hogy ott egy alkotó tábor, műhely 
helyiség tudjon működni. Most van egy olyan pályázati lehetőség, ami erre ad némi esélyt. 
Viszont van egy, a pályázatnak nagyon sok feltétele van, amit kiírtak, többek között az, hogy 
érvényes építési engedéllyel kell rendelkezni, meg nagyon sok szakmai programmal. Az 
épület érvényes építési engedélyének beszerzése, a rövid idő alatt kétséges a precíz, 
pontos, minden igényt, és mindenkit meghallgató elkészülése, és nincs ez másként a 
szakmai programmal sem. Mindezek ellenére, mivel a 1oo %-ot el lehet nyerni a pályázat 
során, ezért az az igény is megvan, hogy ha tudunk nyerni, akkor miért ne nyerjünk. Ami 
teljesen jogos. Viszont ez több dolgot is felvet. Elkezdtek dolgozni szakemberek mindenféle 
testületi határozat nélkül. Úgymond előre, ha ez a munka megfelelő színvonalon el tud 
készülni, akkor legyen esély arra, hogy tudunk nyerni, vagy be tudjuk adni egyáltalán a 
pályázatot. Ezáltal esélyesek lehetünk arra is, hogy nyerhetünk. Ezért egy olyan határozatot 
kellene hoznunk, hogy a Képviselő-testület  indulni kíván ezen a pályázaton, amennyiben a 
megfelelő színvonalú pályázat induláshoz szükséges anyag elkészül, ennek az értékelését – 
megmondom őszintén – azt ki mondja ki, hogy ez megfelelő színvonalú, ez nehéz kérdés, de 
ebben a team munkában résztvevőkre ezt úgy gondolom, hogy rájuk kellene bízni. És 
elfogadni az ő ajánlásukat. Adott esetben tudnunk kellene akár elengedni is ezt a pályázatot. 
Viszont van egy nagyon fontos dolog, ahhoz, hogy ha már ennek kapcsán elkezdünk 
épülettervben gondolkodni, azt mindenféleképpen támogatnám, és ahogy beszélgettünk, ez 
az álláspont általában ki is alakult, hogy az épület engedélyes tervét mindenképpen 
csináltassuk meg, függetlenül attól, hogy nyerünk, vagy nem nyerünk, mert nem ez az első 
alkalom, hogy ilyen jellegű pályázatot kiírtak, reményeink szerint nem is az utolsó. 
Számtalanszor tapasztaltuk már azt, hogy ha nincs megfelelő engedélyezési terv, ami a 
rendelkezésünkre áll, akkor mindig belefutunk ebbe az utcába, hogy elkezdünk az utolsó 
utáni pillanatban kapkodni, mint a partra vetett hal, és aztán az egészből vagy gyenge 
színvonalú anyag lesz, vagy nem is készül anyag, mert egyszerűen fizikailag nem férünk 
bele. Tehát az épülettervnek az elkészülését mindenképpen a pályázati indulástól 
függetlenül támogassuk, hogy ez készüljön el, és az, hogy a pályázaton tudunk-e indulni, az 
pedig nagyon annak a függvénye, hogy az anyagnak a színvonala megfelelően készül-e el.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Nem igazán értem, amit az Alpolgármester úr elmondott, mert ha szó szerint próbálom 
értelmezni, akkor ez még egy testületi döntést feltételez. Akkor kívánunk indulni, ha a 
pályázatra elkészített szakmai anyagok megfelelő színvonalúak, azaz elkészül egy szakmai 
anyag a szakembertől, azt nekünk odaadják. Mi nem értünk hozzá, mert ez kifejezetten egy 
szakmai anyag, közművelődés stb. Én nem merném azt mondani, hogy értek hozzá, inkább 
rábíznám tényleg a szakemberekre, a Hivatal közművelődési szakembereire. Azt mondtad, 
hogy akkor kívánunk indulni, hogy ha az anyag megfelelő színvonalú. Ki fogja azt eldönteni? 
Ők fogják saját maguk, akkor annak értelme nincs, mert az magától értetődő. Inkább 
szavazzuk meg azt, hogy indulunk, és kész. Tőlük pedig teljes joggal várjuk el a megfelelő 
minőségű munkát.  
 
Földi Pál képviselő:  
Annyiban vitatkoznék Szabó Mihály képviselő társammal, mint bizottsági elnökkel, hogy ez 
nem csak ott készül a Hivatalban, hanem készül a Művelődési Házban, azon kívül hozzá 
teszi a Népművészeti Szakközépiskola a maga oldaláról. Tehát ez több helyről összeállított 
anyag, és nyílván azok állítják össze végérvényesen a benyújtását, akik hozzáértők, és ezért 
is azt mondom, hogy valóban elfogadom azt, hogy ha össze tudják állítani az anyagot, adjuk 
is be, pályázzunk mindenképpen, mivel ez már tavaly elkezdődött  a koncepció kialakítása. 
Akkor nem sikerült, idén ismételten megjelent a pályázat és azért is voltak már meg azok a 
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paraméterek és azok a dolgok, amivel már tudunk dolgozni. Tehát könnyebb valamivel a 
helyzet. Induljunk mindenképpen és legyen a feltétele, hogy amennyiben elkészül az anyag, 
ezt én el tudom fogadni, merem remélni, hogy el fog készülni az anyag. Csak azt mondom, 
hogy ezt nem csak a közművelődési szakreferens fogja csinálni.  
Tehát akkor támogatom Szabó Mihály képviselő úr véleményét.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Nem a bizottsági véleményt kívánom ismertetni, mert az idő közben felülírta önmagát, hiszen 
mi más léptéket szabtunk meg, ami nem teljesült. Úgyhogy a magán képviselői javaslatomat 
fogom előadni.  
Először is a tervek elkészíttetésére a bruttó 99o eFt keretösszeget én 5oo eFt-ra javaslom 
csökkenteni. Megértve, amit Alpolgármester úr elmondott, én azért elgondolkodtatónak 
tartom azt, hogy ha pl. egy 1oo pontos pályázatot az idő és a körülményekre való tekintettel 
3o-4o pontosra tudnak megírni, mert így hozza ki a helyzet, mert nincs elég idő, akkor 
engedtessék már meg annak a szakmai teamnak, hogy ha ők úgy ítélik meg, hogy ez nem 
éri el szerintük sem a színvonalat, mert nem volt idő rá, a teljes kidolgozásra, akkor 
engedtessék meg, hogy azt mondják, hogy nem érett be a dolog, ne adjuk be a pályázatot. 
Én ezt a legteljesebb mértékben el tudnám fogadni, mert én is meggondolnám szakértőként, 
hogy milyen anyagot írok alá – nyilvánvaló.  
Az 1. pontot ezért a következőképpen javasolnám módosításra. Kifejezi azon szándékát, az 
1. pont maradna, kialakítására, amennyiben a szakmai team által megfelelőnek ítéli az 
elkészült pályázati anyagot. Ezt javaslom az 1. pontban módosításnak.  
A 4. pontban pedig a 99o eFt-t 5oo eFt-ra való csökkentését javasolom.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a módosításokat.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy támogatási 
kérelmet kíván benyújtani a Nemzeti Erőforrás Minisztérium 28/2000. rendeletére az 
Emlékház melletti kis épület oktatói és alkotói térré történő kialakítására, amennyiben a 
szakmai team megfelelőnek ítéli az elkészült pályázati anyagot.  
Szavazás eredménye: 11 igen - elfogadva.  
 
Következő módosítás a 4. pontban volt: a tervek elkészítésére bruttó 5oo eFt keretösszeget 
biztosít a 2011. évi költségvetés intézmény-felújítás sorának terhére.  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 
Egyben teszem fel mind a hét pontot szavazásra.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

299/2011. (VI.15.) KT határozat  
a Németh Kálmán Emlékház oktatási épületének kialakítása tárgyában  

(184. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy támogatási kérelmet kíván benyújtani a nemzeti 
erőforrás miniszter 28/2011. (VI.1.) NEFMI rendeletére a Németh Kálmán Emlékház 
melletti kis épület oktatói és alkotói térré történő kialakítására, amennyiben a szakmai 
team megfelelőnek ítéli az elkészült pályázati anyagot;  

2. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatot készítesse el és nyújtsa be; 
3. felkéri a Polgármestert, hogy a Versenyszabályzat alapján – tekintettel a rendkívüli 

sürgősségre -  válasszon ki tervezőt a pályázathoz szükséges tervek 
elkészíttetésére; 
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4. a tervek elkészíttetésére bruttó 500.000.-Ft-os keretösszeget biztosít a 2011. évi 
költségvetés „Intézmény felújítási” sor terhére; 

5. az engedélyezési eljárás költségeinek fedezetére 100.000.-Ft-os keretösszeget 
biztosít a 2011. évi költségvetés „Díjak adók” sor terhére; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a tervezési szerződést írja alá;  
7. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához és az építési engedélyezési 

eljáráshoz  szükséges nyilatkozatokat tegye meg, illetve szerezze be. 
 

Határidő: 2011. június 23. 
Felelős: polgármester, jegyző 
 
 
5. napirend: El őterjesztés Kistérségi nyári napközi finanszírozása tárgyában (183. sz. 
előterjesztés)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A JÜSZB véleménye: a bizottság a határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel javasolja 
elfogadásra, hogy az általános tartalék terhére kerüljön kifizetésre az 1. pontban 
meghatározott összeg. Vizsgálja meg a Hivatal a 2012-es évre vonatkozóan, hogy lenne 
lehetőség arra, hogy a nyári napközis táborozás a helyi iskolákban valósuljon meg.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménylapján hasonló vélemény található.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Egy kiegészítésem van, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak még van egy olyan pontja, hogy 
a kistérségtől be kell kérni a 2010. évi táborozás részletes elszámolását. Kérem, hogy addig 
a Hivatal ne kérje be,mert én megkaptam a kistérség 2010. évi beszámolóját a teljes 
hónapra lebontott költséget és megnézem, ha szerepel benne, akkor ne terheljük külön a 
kistérséget. Ezt fogom jelezni, de még nem tudtam idáig megnézni, mert sűrű volt a program.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Amikor a kistérségi ülésen voltam, akkor ezzel kapcsolatban engem megtaláltak, és azt 
kérték, hogy amennyiben lehet, ezt minél hamarabb intézzük el, írjuk alá a megállapodást és 
utaljuk el az összeget, mert a július elején kezdődik ez a nyári napközi. Már ott tartanak, 
hogy a szolgáltatásokat rendelik, és fizetniük kell. Nehogy úgy járjunk, hogy itt a fóti 
gyerekeket nem szívesen látják, vagy nem akarják látni a napköziben, mert mi ezzel az 
utalással, illetve aláírással késlekedünk.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a módosító javaslatot.  
1. pont: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a nyári napközis tábor működtetéséhez 
szükséges költségek fedezetére a 19o/2011. sz. határozatban megállapított 1.5oo.ooo Ft-ot 
kiegészíti 164.ooo.- Ft-tal, az általános tartalékkeret terhére.  
2. pont: felkéri a Polgármestert, hogy a kiegészítés összegét, a 164.ooo Ft-ot építtesse be a 
2011. évi költségvetésbe a soron következő módosításánál.  
3. pont: felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 2012-es évre vonatkozóan van-e lehetőség 
arra, hogy a gyermekeknek helyben, az iskolában oldjuk meg a nyári napközis 
táboroztatását.  
 
Az első pontra kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 
A 3. pontra kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
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Egyben kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 
 

300/2011. (VI.15.) KT határozat  
Kistérségi nyári napközi finanszírozása tárgyában 

(183. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

• a nyári napközis tábor működtetéséhez szükséges költségek fedezetére a 
19o/2011. sz. határozatban megállapított 1.5oo.ooo Ft-ot kiegészíti 164.ooo.- Ft-
tal, az általános tartalékkeret terhére; 

• felkéri a Polgármestert, hogy a kiegészítés összegét, a 164.ooo Ft-ot építtesse be 
a 2011. évi költségvetésbe a soron következő módosításánál; 

• felkéri a Jegyzőt, hogy a 2012-es évre vonatkozóan vizsgálja meg annak a  
lehetőségét, hogy a nyári napközis táboroztatás a helyi iskolákban valósuljon meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
6. napirend: Garay János Általános Iskola akadályme ntesítése tárgyában (192. sz. 
előterjesztés)  
 
Grigalek László képviselő:  
Röviden szeretném a Bíráló Bizottság véleményét ismertetni.  
A Dobsa Bt-n keresztül három vállalkozótól kértünk be árajánlatot. A három ajánlattevő 
vállalkozót a helyszínen a Garay Iskolába elvittük és ott megmutattuk, hogy miről lenne szó. 
Azon kívül megkapták a teljes dokumentációt. Miután az iskolában kérdéseket tettek fel, 
megtekintették az iskolát, illetve, hogy mit kéne végezni, kérdéseket tettek fel és utána 
bekérték az árajánlatot, amelyre csak ketten ajánlatot, mert a helyi vállalkozó sajnos 
visszalépett, nem kívánt indulni.  
A két ajánlattevő közel azonos értékben határozta meg az elvégzendő munkát. A Hőpajzs 
Kft 28.48o eFt-ban, a HÉROSZ Zrt 29.4oo eFt-ban határozta meg. Ezek után kiegészítést 
kértünk tőlük, hiánypótlást. Amelynek a dátuma: kedd reggel 9 óra volt a beérkezés. A 9 órai 
időpontra egyedül a Hőpajzs Kft hiánypótlása érkezett meg, a HÉROSZ Zrt eljött a 
tárgyalásra, de a hiányt nem pótolta, így sajnos ők a további indulásból ki lettek zárva. Ezek 
után a Hőpajzs Kft a kezdeti árajánlatához képest, ami 28.48o eFt volt, végső ajánlatként 
27,2oo eFt-ban határozta meg az árat. Azon kívül a 48 hónap jótállási időszakot felemelte 6o 
hónapra. Részszámlák benyújtásában maradt, hogy 2 részszámlát fognak benyújtani.  
A 27,2oo eFt-os árajánlatukhoz hozzá tartozik, hogy teljesen mindegy, hogy bontáskor mit 
fognak találni, tehát ha esetleges plusz munkák előfordulnak, nem tehetnek plusz árigényt 
rá, ezért a 27,2oo eFt-ért fogják a munkákat elvégezni.  
Ezek után a Hőpajzs Kft-t  javasoltuk, hogy kössünk velük szerződést.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ha más javaslat nincs, felolvasom a határozati javaslatot.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Garay János Általános Iskola utólagos 
akadálymentesítése tárgyában lefolytatott közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, 
és nyertesnek a Hőpajzs Invest Kft ajánlattevőt nevezi meg, melynek végső ajánlata 6o 
hónap jótállási időszak és 2 részszámla kibocsátása mellett nettó 27.2oo eFt + áfa összeg 
volt. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ajánlattevővel és az 
átalányárra vonatkozó vállalkozási szerződést kösse meg.  



 16 

Az 1. pontban meghatározott beruházás fedezetét a 2011. évi költségvetés stratégiai 
alapsora terhére biztosítja.  
Szavazás eredménye: 6 igen, 3 tartózkodás – elfogadva.  
 

301/2011. (VI.15.) KT határozat  
Garay János Általános Iskola akadálymentesítése tárgyában lefolytatott ötödik 

közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában  
(192. sz. előterjesztés)  

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. a Garay János Általános Iskola utólagos akadálymentesítése tárgyában lefolytatott 
közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja, és nyertesnek a Hőpajzs Invest Kft 
(1133. Budapest, Váci út 78/a) ajánlattevőt nevezi meg, melynek végső ajánlata 6o 
hónap jótállási időszak és 2 részszámla kibocsátása mellett 27.2oo.ooo.- Ft + Áfa 
összeg volt; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ajánlattevővel az 
átalányára vállalkozási szerződést kösse meg; 

3. az 1. pontban meghatározott beruházás fedezetét a 2011. évi költségvetés Stratégiai 
alap sora terhére biztosítja.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Én csak annyit szeretnék kérni a testülettől, hogy az, hogy most 44 millió Ft helyett 64 millió 
Ft körüli összeg lesz kiadva arra a munkára, én szeretném, ha ez nem maradna 
következmény nélkül. Miután ez a munkaterület augusztus végén átadásra kerül, ezt az 
egészet majd a bíróságon folytassuk. Ez egy nonszensz, hogy 44 millió Ft helyett most már 
64 millió Ft körüli összeget fogunk kifizetni. Nehogy már ebben a városban semminek ne 
legyen következménye.  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Azt szeretném kérni, hogy ma döntsünk arról, hogy jövő hét szerdán a ma nem tárgyalt, de 
bizottságok elé már került előterjesztések megtárgyalására, döntésre legyen egy rendkívüli 
testületi ülés. Nem szavaztunk még róla.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Folytatjuk, azért nem zártam be a testületi ülést.  
Szavazzunk arról, hogy a következő héten folytatjuk a testületi ülést.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

k.m.f.  
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester 
 Polgár  Erzsébet 

aljegyző 
 
 
 
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna  
   jegyzőkönyvvezető  
 
 


