
17/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június 22-én 1733 perc kezdettel  
(a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott rendkívüli nyílt  üléséről 

 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján. 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szeretettel köszöntök a mai rendkívüli képviselő-testületi ülésen, kérném képviselő 
társaimat, hogy kapcsolják be készülékeiket. Bukta András képviselő úr jelezte, hogy 
szabadságát tölti, és nem tud részt venni a mai ülésen. Polgármester asszony annyit jelzett, 
hogy késni fog. Azt kérte, ha lehet, akkor kezdjünk a nyílt üléssel.  
Megállapítom, hogy 8 fővel határozatképesek vagyunk (valakinek még mindig nincs 
bekapcsolva a gépe).  
A testületi ülést megnyitom.  
Közben megérkezett Szabó Mihály, tehát 9 fő van jelen.  
 
Napirendekre tennék oly módon javaslatot, hogy a nyílt üléssel kezdjünk, és a zárt ülés 
utána következzen, tehát cserélődjön fel a nyílt és zárt ülés blokkja.  
Van-e valakinek észrevétele, más javaslata a napirenddel kapcsolatban? Amennyiben nincs, 
akkor ezt teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
1. napirend: El őterjesztés a Kisalagi temet ő szennyvízelvezetésének a 
szennyvízhálózatra történ ő rákötése kapcsán megadandó tulajdonosi hozzájárulá s 
tárgyában (186. sz. el őterjesztés)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottságok elfogadásra javasolták. A 186. sz. előterjesztés határozati javaslatáról 
szavazunk változatlan formában, mint ahogy az írásban kiküldött anyagban megjelent.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

302/2011. (VI.22.) KT határozat 
a Kisalagi temető szennyvízelvezetésének a szennyvízhálózatra történő rákötése kapcsán 

megadandó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában 
(186. sz. előterjesztés) 

  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. (a továbbiakban: 

Kft.) a Kisalagi temető szennyvízcsatornáját a szennyvízhálózatra ráköttesse; 
2. felkéri a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására; 
3. az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához a Kft. részére külön forrást nem biztosít. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

2. napirend: El őterjesztés a Fáy András Általános Iskola óvodai cso port beindításához 
szükséges költségek kimutatása tárgyában (185. sz. előterjesztés)     

Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  azzal a kiegészítéssel javasolja elfogadásra, hogy a 
Képviselő-testület  az elfogadott költségeket az általános tartalék terhére építse be a 
költségvetésbe.  
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Az Emberi Erőforrás Bizottság javította a számokat, az előterjesztés ki lett cserélve. A 2. 
pontban pedig a 11/1994-es MKM rendelet szerint feleljen meg. Ez mit jelent?  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
A 2. határozati javaslati pont ezzel a szövegrésszel legyen kiegészítve. A szöveg végére a 
pont helyett egy vessző kerüljön, és mögé kerüljön ez a szöveg.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Felolvasom. Határozati javaslat. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a 
Polgármestert, hogy egy státusz emeléssel járó kiadás előirányzatokat az alábbi részletezés 
szerint 2011. évi költségvetés soron következő módosításánál építtesse be.  
Három fő óvodapedagógus esetében a járulékokkal együtt 3,5 hónapra 2011. augusztus 15-
től 2011. november 30-ig 2.281.521.- Ft. Egy fő dajka státusz esetén járulékkal együtt 
ugyanezen időszakra 2011. augusztus 15-től 2011. november 31-ig 476.175 Ft; 
tagintézményvezetői pótlék ugyanezen időszakra járulékokkal együtt 177.800 Ft.  
Felkéri a Polgármestert, hogy az óvodai csoportbővítés miatt szükséges tárgyi feltételek 
fedezetéül biztosítson további bruttó 2 millió Ft-os keretösszeget úgy, hogy a 11/1994-es 
MKM rendelet szerint feleljen meg.  
3. pont Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti 2 millió Ft-os keretösszeget 2011. évi 
költségvetés soron következő módosításánál építtesse be az általános tartalékkeret terhére.  
 
Grigalek László képviselő:  
Csak annyit szeretnék javítani, hogy a november 3o napos. 31 van a papíron.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Javítjuk, indítható a szavazás.  
Szavazás eredménye: 9 igen, elfogadva.  
 
 

303/2011. (VI.22.) KT határozat 
a Fáy András Általános Iskola óvodai csoport beindításához szükséges költségek kimutatása 

tárgyában 
(185. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• felkéri a Polgármestert, hogy egy státusz emeléssel járó kiadás előirányzatokat az 
alábbi részletezés szerint 2011. évi költségvetés soron következő módosításánál 
építtesse be. Három fő óvodapedagógus esetében a járulékokkal együtt 3,5 
hónapra 2011. augusztus 15-től 2011. november 30-ig 2.281.521.- Ft. Egy fő dajka 
státusz esetén járulékkal együtt ugyanezen időszakra 2011. augusztus 15-től 
2011. november 30-ig 476.175 Ft; tagintézményvezetői pótlék ugyanezen 
időszakra járulékokkal együtt 177.800 Ft; 

• Felkéri a Polgármestert, hogy az óvodai csoportbővítés miatt szükséges tárgyi 
feltételek fedezetéül biztosítson további bruttó 2 millió Ft-os keretösszeget úgy, 
hogy a 11/1994-es MKM rendelet szerint feleljen meg; 

• Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti 2 millió Ft-os keretösszeget 2011. évi 
költségvetés soron következő módosításánál építtesse be az általános 
tartalékkeret terhére.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
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3. napirend: El őterjesztés M űvelődési Ház felújítása tárgyában (179. sz. el őterjesztés)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménye: a Versenyszabályzatnak megfelelően 
folytasson le ajánlatkérési eljárást, Ifjúsági Ház, Művelődési Ház, Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde utcai épületének, a Németh Kálmán Általános Iskola intézmény műszaki 
állapotfelmérésnek az épület energikus, statikus elvégzésére.  
Az 1. pontban meghatározott munkálatok fedezetéül bruttó 3 millió Ft keretösszeget biztosít 
a 2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.2. intézmény felújítási alap soráról. Felkéri a 
Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott eljárás nyertesével kössön megbízási 
szerződést.  
 
Az Emberi Erőforrás Bizottság levette, a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  elfogadta ugyanezt. 
Valamint azt, hogy a Wallis csoport vállalt kötelezettségének egyenlegéről Aljegyző asszony 
készíttessen összefoglalót.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Csak annyit szeretnék hozzátenni, hogy a Fóti Boglárkánál természetesen a buszfordulónál 
lévő un. Forfa épületre, és a vele szemben lévő, jelenleg bölcsődeként üzemelő épületre 
gondoltunk - mindkét bizottság -, és volt még egy kiegészítés az EEB-nél, hogy a tető 
szerkezetén a bádogozást is meg kell javítani. Mert ott ázik be az épület. Erre is egy 
szakértői vizsgálatot kértek.  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Az Emberi Erőforrás Bizottságnak a mostani testületi ülést megelőző rendkívüli testületi 
ülésén valóban szó esett a Forfa Óvodáról. A Kft vezetője jelezte, hogy megvizsgálták a 
tetőszerkezetet, 1 millió Ft- keretösszegig, a javításra keretösszeget kapott a Kft. Viszont 
ebből az 1 millió Ft-ból az ügyvezető igazgató úr nyilatkozata szerint nem lehet 
tisztességesen megjavítani a tetőt, olyan állapotban van a bádogozás. Elöregedett, 25 évnél 
idősebb, ha ott bármilyen javítást végeznek, az gyakorlatilag szakszerűtlenül hajtható csak 
végre. Szakszerűen véleménye szerint csak a teljes tető (1ooo m² ) újra szigetelésével lehet 
elvégezni a javítást. Ezzel összefüggésben az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata az, hogy 
a Forfa Óvodára vonatkozó szakértői vizsgálat ne csak statikai és épületgépészeti 
tekintetben történjen meg, hanem a tetőszerkezet tekintetében is, mégpedig azt, hogy milyen 
módon lehet szakszerűen javítani. Illetve adott esetben, ha az célszerűbb, akkor sátortetőre 
ki lehet-e cserélni a jelenlegi lapos tetős szerkezetet. Ezt is érintse a szakértői vizsgálat. Ez 
hangzott el az Emberi Erőforrás Bizottság ülésén.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 1. felkéri a Jegyzőt, hogy a 
Versenyszabályzatnak megfelelően folytasson le vállalkozói ajánlatkérő eljárást az Ifjúsági 
Ház, a Művelődési Ház, a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, Bölcsőde utcai épületeinek, és 
a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Intézmény műszaki 
állapotfelmérésének (épületenergetikus, statikus) elvégzésére. A Fóti Boglárka Óvoda 
épületének tetőszerkezetére is terjedjen ki a szakértői vizsgálat.  
2. Az 1. pontban meghatározott munkálatok fedezetéül bruttó 3 millió Ft keretösszeget 
biztosít a 2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.2 intézményi felújításai alap soráról.  
3. Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott eljárás nyertesével kössön 
megbízási szerződést.  
Ezt teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
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304/2011. (VI.22.) KT határozat  
Művelődési Ház felújítása tárgyában 

(179. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzatnak megfelelően folytasson le 

vállalkozói ajánlatkérő eljárást az Ifjúsági Ház, a Művelődési Ház, a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde Bölcsőde utcai épületeinek, és a Németh Kálmán Általános 
Iskola Alapfokú Művészeti Intézmény műszaki állapotfelmérésének 
(épületenergetikus, statikus) elvégzésére. A szakértői vizsgálat terjedjen ki a Fóti 
Boglárka Óvoda épületének tetőszerkezetére is.  

• az 1. pontban meghatározott munkálatok fedezetéül bruttó 3 millió Ft 
keretösszeget biztosít a 2011. évi költségvetés 4/a melléklet II.2 intézményi 
felújítása soráról.  

• Felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott eljárás nyertesével 
kössön megbízási szerződést.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Volt a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottságnak még egy határozati javaslata.  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Aljegyzőt, hogy a Wallis csoport 
vállalt kötelezettségének egyenlegéről készíttessen összefoglalót.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

305/2011. (VI.22.) KT határozat  
Művelődési Ház felújítása tárgyában 

(179. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az Aljegyzőt, hogy a Wallis csoport 
vállalt kötelezettségének egyenlegéről készíttessen összefoglalót. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Aljegyző  
 
4. napirend: El őterjesztés Károlyi Clarisse Alapítvány támogatási k érelme tárgyában 
(18o. sz. előterjesztés)  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Az Emberi Erőforrás Bizottság véleményét kiegészítve a Bizottság a benyújtott kérelem 
alapján először 7oo eFt/hó támogatási összeget szavazott meg, de közben elkészült a 
költségvetés I. sz. módosítása és kiderült, hogy amit megjelöltünk általános tartalékot, azon 
ennyi összeg nem található, ezért most én magánjavaslatként szeretném (képviselői 
javaslatként) javasolni, hogy 7oo.ooo Ft helyett, 5oo.ooo Ft/hó támogatást nyújtson a 
Képviselő-testület  erre a 6 hónapra, hogy az Emberi Erőforrás Bizottsággal együtt az 
időpontot megjelöltük, mert ennek a fedezete megtalálható a költségvetésben jelenleg is.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Keresem itt a 7oo ezret, de azt sem találtam.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Annyival szeretném ezt kiegészíteni, hogy ha emlékem nem csal, akkor ezt az anyagot mi a 
bizottsági ülésen levettük, mert hiányos volt.  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Olvasom a véleménylapot, elmondom, mi van rajta. A Bizottság a határozati javaslat 1. 
pontját azzal a módosítással javasolja elfogadásra, mely szerint a Képviselő-testület  helyt 
ad a Clarissze Alapítvány azon kérésének, hogy a kifizetés összegét az Oltalom 
Gondozóház épületének bővítésére használja fel, bizottság a javaslat 2. pontját elfogadásra 
javasolja.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ami hiányzik róla, hogy hiányoltuk a feladatellátási, vagy a támogatási szerződést, hiszen 
összeget odaítélni szerződés nélkül nem lehet. Ígéretet is kaptunk rá egyébként, hogy – 
szerződést én nem láttam, a bizottság se látta – most lehet, hogy készen van, de akkor így 
erről hogy szavazzak? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Nem a szerződésről szavazunk, hanem arról, hogy kössön szerződést, és azt szavazzuk 
meg, hogy milyen összeggel és mire. Nem a szerződés pontjairól szavazunk.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Még volt az a kiegészítés, hogy a szerződés 2011. december 31-ig szóljon.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Felolvasom a határozati javaslatot.  
Fót Város Képviselő-testülete1.) felkéri a Polgármestert, hogy a Károlyi Clarisse 
Alapítvánnyal kössön szerződést 2011. július 1-től 2011. december 31-ig. A szerződés-
tervezet készüljön el 2011. június 28-ig. 2. ) A Képviselő-testület  5oo eFt/hó támogatást 
nyújt az Alapítvány működéséhez. 3.) Felkéri a Polgármestert, hogy a fenti támogatási 
összeget 2011. évi költségvetés soron következő módosításába építtesse be a 
költségvetésbe az általános tartalék terhére. 4.) A Képviselő-testület  támogatja, hogy a 
1o.88o eFt elmaradt kifizetést a Károlyi Clarissze Alapítvány fejlesztésre fordíthassa, 
valamint az összeg felhasználásáról február 28-ig számoljon be a Képviselő-testületnek.  
Ez az összeg felhasználás össze lett vonva, mert ez az 5oo eFt összeg felhasználásáról 
szól.  
 
Kausay Kristóf pénzügyi osztályvezető:  
Tisztelt Képviselő-testület! Ez nem egy elmaradt támogatási összeg.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Azért mondom, hogy ez össze van keveredve, ha az előterjesztést elolvasod, akkor abból 
kiderül, hogy amit a per kapcsán kifizettünk pénzt, azt ő félre akarja tenni, arra, hogy bővítse 
a házat. Ehhez járulunk hozzá.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Ha jól értem, akkor most látatlanba adunk felhatalmazást a Polgármester asszonynak egy 
támogatási szerződés megkötésére, egy olyan támogatási szerződés megkötésére, amit 
senki a Képviselő-testület tagjai közül, és még az illetékes bizottság sem látott. Azt 
kérdeztem, hogy egy olyan szerződés aláírására adunk felhatalmazást a Polgármester 
asszonynak, amit a Képviselő-testület tagjai nem láttak és az illetékes bizottság sem látott és 
nem is tudott véleményezni. Ha jól értelmezem, ez a helyzet.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Valóban készült egy szerződés-tervezet, azt én mondtam, hogy ne osszák ki, mert abban a 
számok nem voltak a helyén, és nagyon nem.  
 
Dr. Szotyori Judith ügyvéd: (mikrofon nélkül, ezért nem érthető jól mindig) 
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A támogatási szerződés tervezetét megcsináltam, olyan elírás volt, mert erről korábban szó 
volt testületi ülésen, ennek a dátuma van beírva, összegszerűséget pedig a bizottsági 
döntése alapján írtam le. Ennyi az egész, hogy ezt módosítani kell.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A 4. pontot kompletten kell módosítani, mert 3 millió 5oo e Ft/hó támogatást adunk.  
 
Dr. Szotyori Judith ügyvéd:  
A bizottsági ülésen ez így hangzott el, szó szerint az volt, hogy a 354.84o Ft/hó. Most 
megváltozott, ennyit kell csak átírni benne.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Hadd kérjem azt, hogy ezeket a számokat legyenek szívesek kijavítani, én ezt azért nem 
engedtem kiosztani, mert engem is a 3,5 millió Ft/hó kapásból elriasztott. Legyenek szívesek 
ezt kijavítani, kiosztani, akkor ennek a napirendnek a tárgyalását felfüggesztem, és a végén 
majd újra kezdjük. Addig folytassuk a következővel.  
 
 
5. napirend: El őterjesztés Dani Zoltán ingatlan tulajdoni viszonyán ak újabb rendezése 
tárgyában (172. sz. el őterjesztés)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Minden bizottság megtárgyalta az Emberi Erőforrás Bizottság kivételével. A Jogi, Ügyrendi 
és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Szeretném javítani a véleménylapot, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság változatlan módon az 
eredeti határozati javaslatot fogadta el.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslatot változatlan formában teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

306/2011. (VI.22.) KT határozat  
Dani Zoltán ingatlan tulajdoni viszonyának újabb rendezése tárgyában 

(172. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. nem kíván a Dani Zoltán tulajdonában álló 2553/1 hrsz-ú ingatlanra (természetben: 

2151 Fót, Bem u. 28. szám) elidegenítési és terhelési tilalmat alapítani; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározottaknak megfelelően járjon el 

az illetékes FöldHivatal felé. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
6. napirend: El őterjesztés Dózsa György út Kossuth utca keresztez ődés tervezése 
tárgyában (189. sz. el őterjesztés) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javasolta: felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, hogy a 
Hivatalt terheli-e felelősség. Itt arról van szó, hogy a Dózsa György út és Kossuth utca 
kereszteződésre kifizettünk 4,7 millió Ft-ot, ha jól emlékszem, egy csomópont tervezésre. De 
ez a csomópont tervezés vízjogi dolgokon megbukott, nem lett belőle engedélyes terv, 
jelenleg semmilyen terv nem áll a rendelkezésünkre. Ez kb olyan, mintha a kukába tettünk 
volna 4,7 millió Ft-ot. Ebből próbálunk most valamit kihozni. Felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja 
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ki, hogy a hivatalt terheli-e felelősség. Induljon belső vizsgálat az alábbiakról. Szavatossági 
jogok érvényesíthetősége, elmulasztása, átvételi elismervény alapján fizettek-e, kiviteli 
tervek helyett engedélyes tervek készültek. A bizottság úgy dönt, hogy a belső ügykezelés 
és a belső iratforgalmat felül kell vizsgálni, különös tekintettel a határidők betartására, és az 
ügyiratok átadás-átvételére. Ez végül is nem az előterjesztésről szól, hanem azzal 
kapcsolatos 4. pont. A határozati javaslattal kapcsolatban módosítást én nem látok.  
 
Aki az eredeti határozati javaslattal egyetért, kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

307/2011. (VI.22.) KT határozat  
Dózsa György út Kossuth utca kereszteződés tervezése tárgyában 

(189. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. felkéri a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a VILATI Kft.-vel az engedélyes 

tervek hibátlan teljesítése, illetve felülvizsgálata tárgyában; 
2. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az 1. pontban meghatározott tárgyalások 

eredményre vezetnek, úgy arról készíttessen előterjesztést a képviselő-testület soron 
következő ülésére;  

3. felkéri a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy - amennyiben a 2. pontban 
meghatározott tárgyalások nem vezetnek eredményre -, úgy vizsgálja meg egy, a Vilati 
Kft. elleni, kártérítés igény érvényesítése céljából indítandó polgár peres eljárás 
lehetőségét, és amennyiben azt megalapozottnak találja, a pert indítsa meg; 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Új határozati javaslatként teszem fel a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménylapján 
szereplő határozatot.  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, hogy a 
Hivatalt terhelje felelősség a Dózsa György út, Kossuth Lajos utca csomópont tervezésével 
kapcsolatban, és ezzel kapcsolatban induljon belső vizsgálat az alábbiakról. Szavatossági 
jogok érvényesíthetősége, elmulasztása, átvételi elismervény alapján fizettek-e ki tervezői 
díjat, kiviteli tervek helyett, engedélyes tervek készültek az iratok alapján ennek a vizsgálata.  
2. Felkéri a Jegyzőt, hogy belső ügykezelést és a belső iratforgalmat vizsgálja felül különös 
tekintettel a határidők betartására és az ügyiratok átadására, átvételére.  
Aki ezzel így egyetért, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

308/2011. (VI.22.) KT határozat 
Dózsa György út Kossuth utca kereszteződés tervezése tárgyában 

(189. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• felkéri a Jegyzőt, vizsgálja ki, az iratok alapján, hogy a Hivatalt terheli-e felelősség 

a Dózsa György út, Kossuth Lajos utca csomópont tervezésével kapcsolatban; 
• a belső vizsgálat szempontjai: a szavatossági jogok érvényesíthetősége, 

elmulasztása, átvételi elismervény alapján fizettek-e ki tervezői díjat, kiviteli tervek 
engedélyes tervek készültek-e; 

• felkéri a Jegyzőt, hogy belső ügykezelést és a belső iratforgalmat vizsgálja felül 
különös tekintettel a határidők betartására és az ügyiratok átadására, átvételére.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Jegyző 
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7. napirend: El őterjesztés el őirányzat átcsoportosítás tárgyában (166. sz. 
előterjesztés)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal elfogadásra javasolta, az Emberi 
Erőforrás Bizottság 5 igen szavazattal 8o eFt átcsoportosítását javasolja. A Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság módosító javaslata 8o eFt átcsoportosítására vonatkozik. Ez 
gyakorlatilag a 8o eFt plusz,147 eFt helyett 8o eFt-ot javasol. A Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság javasolta a 147 eFt-ot, a másik két bizottság pedig módosító javaslatot tett, hogy 
8o eFt legyen átcsoportosítva.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Magyarázatot szeretnék hozzáfűzni. A költségvetésben a köztisztviselői napra 7o eFt 
betervezésre került. A bizottságunk úgy számolta, hogy úgy gondoljuk, hogy egy 4o fős 
busznak az útiköltsége kb 6o eFt-ot tesz ki. 6o eFt-tal támogatnánk a napi ebédet, vagy 
élelmezést. 3o eFt-tal támogatnánk a programot. Ez összesen 15o eFt, és ebből 7o eFt már 
betervezésre került. Így javasoltuk a 8o eFt-os kiegészítést. Ezt szükségesnek tartottam, 
hogy a 8o eFt mögé lássunk, hogy hogy alakult ki ez az összeg.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szeretnék egy kicsit lobbizni a Képviselő-testületnél azért, hogy a teljes 147 eFt-ot 
szavazzuk meg a köztisztviselői napra. Mi a bizottságon úgy gondoltuk, hogy ez a 15o eFt 
összeg kevés lenne. 217 e Ft is kevés egy 4o-5o fős társaságnak egy egynapi kirándulásra. 
Ez egy maradvány pénz. Én azt szeretném kérni a képviselőktől, hogy szavazzuk meg a 
köztisztviselőknek. Eléggé feszített tempóban dolgoznak az elmúlt 2-3 évben. Legyen már ez 
egy kis plusz.  
 
Tenki Péter MKKSZ alapszervezeti titkár: 
Arra szeretném kérni a Képviselőket, hogy valamennyivel emeljék meg a módosító indítvány 
összegét, mivel a tervezett költségek meghaladják ezt az összeget.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Akkor mondj egy konkrétat. 
 
Molnár Krisztina közművelődési szakreferens: 
2oo eFt-ra lenne szükség ahhoz, hogy ne kelljen pótolni az összeget.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Javaslom, hogy a köztisztviselők képviselője által kért összeget adja meg a Képviselő-
testület.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Tehát akkor Te a 13o eFt-ot javaslod.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az elhangzás sorrendjében teszem fel a módosító javaslatokat.  
A javaslat: 80 ezer Ft a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak és Emberi Erőforrás Bizottságnak 
ez volt a módosító javaslata. Erről szavazzunk először.  
Szavazás eredménye: 4 igen, 3 nem, 2 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 
A következő javaslat Fábry úr javaslata volt 13o ezer Ft. Aki ezzel így egyetért, kérem, 
szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
A határozati javaslatra kérem a szavazást. 
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
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309/2011. (VI.22.) KT határozat 
Előterjesztés előirányzat átcsoportosítás tárgyában 

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

• az önkormányzat költségvetésének Polgármesteri Hivatal Személyi előirányzatok 
sorából bruttó 130 ezer Ft-ot átcsoportosít a Képviselő-testület Dologi előirányzatai 
között szereplő köztisztviselők napja sorára; 

• felkéri a Polgármestert, hogy az előző pontban meghatározottak szerint az 
előirányzat átcsoportosítását az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének soron 
következő módosításába építtesse be.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
8. napirend: El őterjesztés javaslat felterjesztési jog gyakorlására  a személyes adatok 
védelmér ől és a közérdek ű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. tör vény 
megváltoztatása tárgyában (188. sz. el őterjesztés)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tárgyalta, meg a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság is. 
Mindkettő elfogadásra javasolta. Hozzászólást nem látok, a 188. sz. előterjesztés eredeti 
határozati javaslatát teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

310/2011. (VI.22.) KT határozat  
javaslat felterjesztési jog gyakorlására a személyes adatok védelméről és a közérdekű 

adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény megváltoztatása tárgyában  
(188. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
1. a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi. LXV. törvény 101. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján felterjesztési joggal él, és kezdeményezi a személyes adatok védelméről és a 
közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény megváltoztatását; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező felterjesztést küldje meg 
a közigazgatási és igazságügyi miniszter részére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Térjünk vissza a Károlyi Clarisse Alapítvány támogatási kérelmére, aminek tárgyalását 
felfüggesztettem. Kérem, hogy olvassátok el. Tíz perc szünetet rendelek el.  
 
A szünet alatt:  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A Bizottság 3 pontot lefixált a szerződésben, amit szeretne látni, ez ott elhangzott és a 
jegyzőkönyvben benne van. Az egyik a támogatási összeg, amiről már az előbb 
megegyeztünk, hogy az nem annyi lesz, mert ennyi a keret. Lefixáltuk az időpontot, hogy 
mettől-meddig lesz érvényes a szerződés. Július 1-től december 31-ig, hiszen január 1-től 
vélhetően egy új szerződés, új összeggel fog köttetni. A harmadik dolog pedig azt a pontot, 
amely az előző szerződésben benne volt, hogy a működtetett oltalom ház működését 
megszűnően az Önkormányzat fizeti ki a végelszámolást, azt mondtuk, hogy ez ne legyen 
benne. Persze ez az előző szerződésben benne volt. Tehát ez a 3 fontos pont volt, amit én 
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úgy gondolok, hogy a bizottságon elhangzott, és a jelenlévő jogász asszony ezt jelezte is. 
Különösebben már a szerződésben nem gondolom, hogy más pontok lennének.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szabadon beszélgetünk. A szerződés elkészült. Én azért rettentem meg tőle, és azért 
mondtam azt a hölgyeknek, hogy ne osszák ki, mert volt benne egy olyan elírás, ami 
kapitális, az volt benne, hogy 3,5 millió Ft-ot adunk havonta. Ezt én nem szerettem volna, ha 
ez a szerződés-tervezet így kiosztásra kerül. Ezért nem került kiosztásra. Egyébként – 
Aljegyző asszonnyal konzultáltam – ha mi megmondjuk, hogy kivel, milyen összegben, 
mennyi időre, milyen elszámolással kössünk szerződést, akkor a Polgármester mással, más 
összegre, más kondíciókra nem is kötheti meg. Igazából ennek a szerződésnek,  
bonyolultabb helyeken, amikor vannak 2o oldalas szerződések és hivatkozások, ez 
bonyodalmat jelenthet és nem mindegy, hogy hol vannak a vesszők, de ennél a 
szerződésnél nem hiszem, hogy erről van szó.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szerintem pedig, ha mindenki végezte volna a dolgát, akkor nem kerültünk volna ebbe a picit 
kínos helyzetbe, hogy szünetet kell elrendelni. Annak a támogatási szerződésnek, már 
amikor az anyag kipostázásra került a képviselőkhöz, már mellette kellett volna lennie. 
Hiszen volt egy támogatási szerződés, ami fel lett mondva. Ehhez elő kellett volna venni, és 
aktualizálni kellett volna. Ennyi az egész. Azzal foglalkozunk, hogy hogy lehet valami alól 
kibújni. Amire én visszaemlékszem 5-6 évre, közbeszerzéseknél és mindennél, és ezért van, 
hogy a testületi ülésen elkezdünk kapkodni. Ahelyett, ha mindent betartanánk, akkor soha 
semmi probléma nem lenne, és a határidőket be tudnánk tartani.  
 
Koncz János képviselő: 
Arra szeretném megkérni az Alpolgármester urat, hogy a legközelebbi bizottsági ülésekre, 
számtalanszor kértem, igaz, nem vagyok bizottsági tag, de a meghívót és az anyagot 
szeretném megkapni, mert idáig minden bizottsági ülésen itt voltam. Úgy kell kideríteni, hogy 
mikor van bizottsági ülés.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottsági meghívót kapja meg minden képviselő, az is, aki nem bizottsági tag. 
(Koordinátoroknak szól.)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A Károlyi Clarisse napirendje elején nem figyeltem, de 5oo eFt-ot hallottam, amit nem értek. 
Ne tessék félreérteni, egy fillért se sajnálok a Károlyi Clarissától, de hogy havi 384 e Ft-ot 
kértek, mert annyi kell havonta, (ennyi a különbözet, ez kb 4,2 millió Ft/év) akkor miért kell 
ezt megemelni.  
 
Dr. Kővágó Kálmán a Károlyi Clarisse Alapítvány elnöke:  
Ez egy 24 órás ellátást biztosító intézet, amely gyakorlatilag a legminimálisabb létszámmal, a 
legalacsonyabb bérrel dolgozik. MInél alacsonyabb a létszám, annál nagyobb a fajlagos 
költség. Ennek következtében ezért indultunk meg az előremenekülés formájába, szeretnénk 
kissé bővíteni az intézetet. Hogy több gondozott legyen. Pillanatnyilag az állami fejkvóta 
rendszer él. Az állami fejkvóta rendszer bevonásával minden évben a kuratórium elfogad egy 
olyan összeget, amibe bekerül egy ember egy havi ellátása. Ebben a közüzemi díjaktól az 
élelmezésig, a munkabérig, minden benne van. Ennek az összegnek, miután felmondta az 
előző testület a szerződést egyoldalúan, bennünket nem kérdeztek meg, ennek 
következtében azért fordultunk ide, hogy ne kelljen felélnünk azt a pénzt, amivel tudjuk az 
előremenekülést biztosítani. A bővítést.  
 
 
 



 11 

Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Doktor Úr bocsánat, de elbeszéltünk egymás mellett. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  
ülésén mi ezt az előterjesztést nem úgy értelmeztük, hogy 6-szor, vagy 7-szer 384 eFt. 
Hanem mi úgy értelmeztük az előterjesztés alapján, illetve rá is kérdeztünk, hogy miért nincs 
benne egy konkrét összeg. Mert az le volt benne írva,  hogy a különbözet 384 eFt, de 
általában aki támogatást kért, az fel szokta kerekíteni egy összegre. Mi 4,2 millió Ft-ra 
gondoltunk, tehát többre, mint amiről ezek szerint jelenleg szó van. Mi úgy gondoltuk, hogy 
január 1-től úgy szavaznánk meg, hogy visszamenőleg a 384 eFt/hó, 4,2-4,3 millió Ft. Azért 
csodálkozom most, mert a 6x5oo eFt kevesebb lenne 1,2 millió Ft-tal. Mi a havi díjakat 
számoljuk ki és a havi hiányokat számoljuk. Tehát gyakorlatilag minden hónapban ez a hiány 
megjelenik. Mi azért mondtuk, hogy egész évre, 12x384 eFt. De ha jól értem, akkor itt 
hatszor, vagy hétszer 5oo e Ft-ról van szó?  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Hatszor, mert annyi pénzünk van. Ezt ők köszönik szépen, mert sokkal több, mint a többi.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Amikor a bizottsági ülés volt, senki nem mondta, hogy mi az a keretösszeg, ami 
rendelkezésre áll.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
354 e Ft-ot kérnek 12 hónapra. Egész évre több mint 4 millió Ft lenne, ezzel szemben 
kapnak 3 millió Ft-ot, amit köszönnek szépen. Ennyi van a tartalékon. Egyet szoktam érteni, 
amikor a jogos kritikákat mondod, de ezt tudjuk be már annak, hogy év közben már nagyon 
sok mindent megszavaztunk az általános tartalék terhére. Most éppen ezt 1 millióval arrébb 
számolták, ez most nekem még elfogadható mérték. Örülök, hogy ez most derült ki.  
 
Dr. Kővágó Kálmán:  
Amennyivel kevesebb a hiányunk, annyival könnyebben tudjuk az elképzeléseinket 
megvalósítani. Szívesen venném azt, hogy ha tulajdonképpen bizonyos szakkérdésekről 
dönt a Képviselő-testület, akkor szívesen eljövünk és elmondjuk a véleményünket, vagy 
alátámasszuk a kérésünket. Nem kaptunk meghívót az egyik ülésre sem. Akkor esetleg 
tisztába lehetett volna tenni ezeket.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Én azt gondolom, hogy a főt, nem kéne a szerződésbe beírni, mert ha változik a fő, akkor 
gond van. A 4. pontban ne adjuk meg a főt.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Akkor vegyük ki a főt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Csak az maradjon benne, hogy fóti lakosok.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Nem kell a 4. pont.  
 
(Többen beszélgetnek egyszerre, nem jegyzőkönyvezhető. ) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Mennyi fóti, és nem fóti szokott lenni. (Válasz: 1-2 fő szokott lenni, aki nem fóti)  
A cím: 2151. Fót, Bacsó Béla u.  
 
Folytatjuk a testületi ülést. (1829 perc  )  
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Megkaptuk a szerződést, áttanulmányoztuk, két módosítást javasolunk benne. Egyik az 
Alapítvány Címe, 2151. Fót, Bacsó Béla u. 5/a. Az utca ott is megváltozott, Apponyi 
Franciskára, akkor az logikusan átírandó.  
A tervezet 4. pontja maradjon ki. A többi pedig számozódjon át.  
 
Dr. Szotyori Judith ügyvéd:  
Az elképzelhető lenne, hogy zárójelbe tesszük a régi nevét, mert miután elfogadta a testület 
az új nevet – akkor tehát Bacsó Béla zárójelben, és Apponyi Franciska a mostani.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Én tisztában vagyok vele, hogy elfogadtuk az utcanevek módosítását, ráadásul érintett lakos 
vagyok, és még nem kaptam semmiféle értesítést. (A háttérből hallatszik, hogy benne van az 
újságban, és mindenki meg fogja kapni az értesítést.)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Nekem volna egy módosítóm hozzá, hogy az 1. pontot vegyük ki. Abszolút nem látom 
értelmét. Ez egy támogatási szerződés, amit most július 1-től december 31-ig kötünk, 
történelmi visszatekintéseknek én nem látom szükségét. Az, hogy mi volt 2oo4-ben, erre 
semmi szükség nincs, most támogatjuk őket július 1-től december 31-ig 3 millió Ft-tal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ki lehet venni, de nagy jelentősége nincs, az, hogy most áttekintést ad, ennek nincs 
jelentősége.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Lehet, hogy nem figyeltem teljesen, szeretnék visszakérdezni. Határozati javaslatban, és 
most nem a támogatási szerződésről van szó. A határozati javaslat 1. pontjához, 5oo eFt/hó 
támogatásról van szó, oda be kellene szúrni az időtartamot, hogy 2011. július 1-től december 
31-ig tartó időszak.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A véleménylap szerint fogjuk ezt szavazni, és abban benne van.  
A címeket tegyük helyre, Fót város irányítószáma: 2151.  
Az alapítvány címe, 2151. Fót, Apponyi Franciska u. 5/a. Zárójelben: Bacsó Béla utca 5/a.  
Szavazzunk erről.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Módosító indítványként érkezett, hogy az 1. pontot hagyjuk ki.  
Szavazás eredménye: 5 igen, 2 nem, 2 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 
A 4. pont maradjon ki.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A szerződés minősített többséget igényel szavazásnál és akkor a módosítások is azt 
igényelnek.  
 
Ezekkel a módosításokkal aki elfogadja a szerződést, kérem szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
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311/2011. (VI.22.) KT határozat  
a Károlyi Clarisse Alapítvány támogatási kérelme tárgyában  

(18o. sz. előterjesztés)  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Károlyi Clarisse Alapítvány 
szerződéstervezetét az alábbi módosításokkal fogadja el. 

• Fót város irányítószáma :2151.  
• Az alapítvány címe, 2151. Fót, Apponyi Franciska u. 5/a. (Bacsó Béla utca 5/a. ) 
• A tervezet 4. pontja maradjon ki.  

Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslat szövege:  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. felkéri a Polgármestert, hogy a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal kössön szerződést 2011. 
július 1-től, 2011. december 31-ig.  
2. a Károlyi Clarisse Alapítvány által működtetett Oltalom Gondozóház működési 
költségéhez 5oo eFt/hó támogatást nyújt.  
3. felkéri a Polgármestert, hogy a fenti támogatási összeget a 2011. évi költségvetés soron 
következő módosításánál építtesse be a költségvetésbe.  
4. a Képviselő-testület támogatja, hogy a 10.880 eFt-ot a Károlyi Clarissze Alapítvány, 
fejlesztésre fordíthassa.  
5.. a Károlyi Clarisse Alapítványtól a 2/2011. sz. Polgármesteri Utasításban foglaltaknak 
megfelelően kéri a támogatási összegről az elszámolást.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Arra a sorra kértem volna egy módosítást, aminek az a vége, hogy fejlesztésre fordíthatja. 
Pontosítsuk egy kicsit.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Nem mi adjuk. Ezzel a ponttal azt fogadtad el, hogy a tavalyi szerződés-felmondásakor 
kapott pénzt nem fogja fölélni, hanem egyetértünk azzal, mert tudjuk, hogy van pénze, mert 
meg tudna élni a támogatásunk nélkül, csak akkor fölélné azt a pénzt. Gyakorlatilag 
elfogadtad azt, hogy ő fejleszteni szeretne, hogy több ellátottat el tudjon látni. Ez 
egyértelműen volt megfogalmazva. Ha megnézed, működési költségeihez 2. pont vége, az 
EEB véleménylapján. Az elmaradt kifizetést nem olvastam bele a határozati javaslatba. Nem 
véletlenül.  
Az általam felolvasott 5 pontra indítható a szavazás.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
 

312/2011. (VI.22.) KT határozat  
a Károlyi Clarisse Alapítvány támogatási kérelme tárgyában  

(18o. sz. előterjesztés)  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. felkéri a Polgármestert, hogy a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal kössön támogatási 
szerződést 2011. július 1-től, 2011. december 31-ig; 

2. a Károlyi Clarisse Alapítvány által működtetett Oltalom Gondozóház működési 
költségeihez 5oo eFt/hó támogatást nyújt; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a fenti támogatási összeget a 2011. évi költségvetés 
soron következő módosításánál építtesse be a költségvetésbe; 

4. a Képviselő-testület támogatja, hogy a 10.880 eFt-ot a Károlyi Clarissze Alapítvány, 
fejlesztésre fordíthassa; 
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5. a Károlyi Clarisse Alapítványtól a 2/2011. sz. Polgármesteri Utasításban foglaltaknak 
megfelelően kéri a támogatási összeg felhasználásáról az elszámolást.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
 
Egyebek napirend: 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A nyílt ülést befejeztük. Kaptunk egy meghívót, mint Képviselő-testület Károlyi Erzsébet 
asszonytól, a gróf úr 8o. születésnapjára. Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani.  
 
Szintén kaptunk egy meghívót a piac-szimpóziumra Polgármester asszonytól. Arra is 
szeretném felhívni mindenki figyelmét.  
 
Szünet.  
 
Folytatjuk az ülést. (18 55 perc)  
 
9. napirend: Németh Kálmán Emlékház oktatási épület ének kialakítása tárgyában (184. 
sz. előterjesztés)  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Szeretném javasolni, hogy a Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a Németh Kálmán 
épületre beadott pályázat eredményessége esetén 5 évig az épületet fenn kell tartania, és 
ennek a fenntartási költségét felvállalja. A Polgármester asszony felhatalmazást kap, hogy 
ezt a nyilatkozatot írja alá.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki ezzel egyetért, azt kérem, hogy szavazzon.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

313/2011. (VI.22.) KT határozat  
Németh Kálmán Emlékház oktatási épületének kialakítása tárgyában 

(184. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Képviselő-testülete  

• tudomásul veszi, hogy a Németh Kálmán Emlékház épületre beadott pályázat 
eredményessége esetén 5 évig az épületet fenntartja, és ennek fenntartási 
költségét felvállalja; 

• felhatalmazza a Polgármestert, hogy a nyilatkozatot írja alá.  
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester  
 
Áttérés zárt ülésre (18 58 perc)  

k.m.f.  
 

 
Pozderka Gábor  
alpolgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
    jegyzőkönyvvezető  
    Fót, 2011-06-29.  


