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JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 13-án 1414 perc kezdettel  
(a Vörösmarty Művelődési Ház Nagytermében) megtartott nyílt  üléséről 

 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján. 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai képviselő-testületi ülésen, megállapítom, hogy 8 fővel 
határozatképesek vagyunk. Polgármester asszony a szabadságát tölti, Bartos képviselő úr 
pedig jelezte, hogy a nyári aratási elfoglaltságok miatt a vidéki munkáját nem tudja 
félbehagyni, az ő távollétük igazolt. Bukta képviselő úr jönni fog.  
 
A napirendi pontokat kell elfogadnunk. Kérdezem, hogy van-e valakinek ezzel kapcsolatban 
hozzászólása, illetve én az előzetes megbeszéltek alapján elkezdem sorolni.  
Javaslom, hogy a napirendi pontok elfogadása után következzen a Jegyző úr eskütétele.  
 
A napirendi pontok közül személy szerint javaslom tárgyalásra az 1., 2., 3., 4., 5., 7., 12., 13., 
14., 15., 19., és 20-as napirendi pontokat az előzetesen kiküldött meghívó alapján. És 
javaslom felvenni a 215., 216., és 217-es anyagokat. Ebből a 215-öst a Pénzügyi Fejlesztési  
Bizottság megtárgyalta, a 216-os és 217-es pedig sürgősségi indítvány. Ez most került 
kiosztásra.  
 
(Dr. Csiki Gábor jegyző úr helyettesítő jegyzői feladatkör ellátására irányuló kezdeményezés 
vizsgálata tárgyú „egyebek” napirendi pont /helyszíni kiosztás/ keretében történő tárgyalása 
nyílt ülésen történik, a Jegyző úr hozzájárulásával.) 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Mint ahogy hétfőn a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak az ülésén is a bizottság arra az 
álláspontra jutott, hogy ezt a testületi előkészítést már valamiféle normális mederbe kéne 
terelni, és a képviselőknek kellene időt hagyni, nem pedig csak egy hétvégét arra, hogy 
utána nézzenek, véleményezzenek stb.stb. Ott a bizottsági ülésen is kiosztásra került 1-2 
anyag, mi akkor azt mondtuk, hogy helyszíni kiosztással ettől kezdve nem foglalkozunk. Az 
álláspontomat konzekvensen be fogom tartani, hogy helyszínen kiosztott anyaggal nem 
foglalkozom.  
Ismét elmondom, hogy vannak fogalom-zavarok a sürgősségi indítvány és előterjesztés 
kapcsán. A sürgősségi indítvány az én értelmezésemben, és más települések gyakorlatát 
figyelve arról szól, hogy egy elkészült, és esetleg bizottsági munkán is keresztül ment 
előterjesztés végül nem kerül fel a testületi ülés napirendjére. Ilyenkor vagy az SZMSZ-ben 
meghatározott módon 1,2,3,4,5, de azt hiszem, hogy minimum a képviselők 25 %-nak az 
aláírása kell ahhoz, hogy a sürgősségi indítványt be lehessen terjeszteni. Tehát egy 
dokumentum a sürgősségi indítvány, ami arról szól, hogy „xy” számú előterjesztés – 
indokolva, hogy miért vegye fel a testület a sürgősségre. Ezekről egyszerű többséggel 
döntünk. Ezeknél az anyagoknál ilyesmi nem történt meg.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az általam elmondottakhoz nem tettél hozzá, és nem vettél el belőle tárgyalandó napirendet.  
Tehát a jegyzői eskütétellel kezdünk, utána az előzetesen kiküldött meghívó szerint, 1,2, 3, 
4, 5, 7, 12, 13, 14,15, 19, 2o. sz.  napirend, és felvenni javasoltam a 215-ös, 216-os és 217-
es előterjesztést.  
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Fábry Béla képviselő:  
Elnézést, szerintem elsőként arról kell szavazni, hogy a most kiadott anyagokat, ahogy azt 
Szabó elnök úr elmondta, felvegyük-e egyáltalán napirendre. Amennyiben úgy döntünk, hogy 
felvesszük, akkor kell meghatározni a sorrendet, majd azt követően az egész napirendről 
egyben.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Felteszem szavazásra, hogy vegyük fel napirendi pontra az eskütételt.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 
A meghívó szerinti napirendi pontokat követően, aki elfogadja a 215-ös felvételét. 
Szavazás eredménye: 6 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A 216-os sz. anyag felvételével, aki egyetért. 
Szavazás eredménye: 5 igen, 3 tartózkodás – elfogadva.  
 
Aki a 217-es sz. anyag felvételével egyetért, szavazzon. 
Szavazás eredménye: 5 igen, 3 tartózkodás – elfogadva.  
 
Az általam megfogalmazott módosításokkal és az imént megszavazott pontokkal együtt 
kérem a napirendek elfogadását.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A Jegyző úr eskütétele következik.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző leteszi a Képviselő-testület  előtt az esküt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Napirend előtti felszólalások következnek.  
 
 
Napirend előtt: 
 

• Napirend el őtti felszólalások, kérdések, interpellációk       
 
Földi Pál képviselő:  
Több lakossági bejelentést szeretnék a Képviselő-testület és a városvezetés elé tárni, ami 
problémát jelent. Az állattartással kapcsolatos rendeletünket kellene nagyon megnéznünk, 
mert elég súlyos visszásságok, anomáliák vannak a településen. A Béke u. 63-ra 
panaszkodnak a Béke utcai lakók. Ott minősíthetetlen körülmények között, mennyiségileg és 
minőségileg is nem megfelelően tartják be a rendeletben foglaltakat. Ott jóval több jószágot 
tartanak, mint amennyit lehet. Én nem azon vagyok, hogy ne tartsanak, de amikor egy telken 
5o-6o-1oo disznót tartanak lakott területen, akkor az durva.  
A Tompa utca és Sallai utca sarkán két hársfa van, ami akadályozza a kilátást balra. Kérném 
a Hivataltól, hogy rendelje meg a Kft-től a fa lombjának levágását.  
A Hajcsár úton a visszafelé jövő oldalon, egy 4o-es tábla van. A kanyar után nincs meg a 
feloldó táblája ennek a 4o-es táblának. Tehát, egy feloldó táblát kellene elhelyezni.  
Valamint, az Önkormányzat mögött, mivel megváltozott a forgalmi rend, felhívni a figyelmet 
arra, hogy forgalmi rend változás és jobbkezes utca lett a pékség mögötti utca. 
Balesetveszélyes. Egy egyenrangú útkereszteződést, vagy elsőbbségadás táblát kell kitenni.  
 
(Bukta András képviselő megérkezett, a testület létszáma 9 fő.)  
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Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:   
Szintén lakossági megkeresés miatt szeretnék a napirend előtti felszólalásban időt kérni. A 
lakosok nagy része Fóton a DMRV-től levelet kapott, amelyben értesítik a lakosokat arról, 
hogy megváltoztatják a leolvasási és számlázási szokásokat. Nyilván nem csak Fóton, 
hanem máshol is. A lejelentésnél és számlázásnál kétféle módszert ajánlanak fel a 
lakosoknak. Mindkét módszer az időseknek, a mozgásukban korlátozottaknak és az 
internetet nem használók részére ez igen nagy problémát jelent. Én ezt a fogyasztóknak írt 
levelet szeretném átnyújtani és csatolni a jegyzőkönyvhöz. Szeretném azt kérni, ha egy mód 
van rá, akkor az Önkormányzat próbáljon meg eljárni a DMRV-nél, hogy a bevált számlázási, 
illetve leolvasási szokásokon ne változtassanak, mert az az idős embereknek és a 
mozgáskorlátozottaknak, az internetet nem használóknak rendkívül nagy nehézséget okoz. 
Nem beszélve, hogy a féléven belüli bármilyen műszaki meghibásodás, szivárgások, 
csőtöréseket, ha nem olvassák le mindig az órát, ha olyan helyen van a szivárgás, az idős 
ember észre sem veszi, csak akkor, amikor már nagy baj van. Több oka van annak, hogy 
szeretnének ragaszkodni a régi számlázási, illetve leolvasási szokásokhoz. Kérem, hogy 
ezzel a Képviselő-testület  értsen egyet, hogy forduljunk ebben a kérdésben a DMRV-hez.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szintén lakossági bejelentéseknek, panaszoknak szeretnék hangot adni. Az egyik, a Fótról 
Palotára vezető út, Sikátori bekötő út közepén valaki lerakott egy nagy kupac mart aszfaltot. 
Többen megkerestek, hogy valaki foglalkozzon már azzal, hogy elég nehéz mellette elmenni 
személyautóval is, nemhogy teherautóval, vagy nagyobb kamionnal közlekedik. Kimentem, 
megnéztem. Állagát tekintve az már hónapok óta ott lehet. Ezt el kellene takaríttatni a 
Közszolgáltató Kft-vel.  
Többen megkerestek azzal, hogy a városban több mellékúton 3o-as sebességkorlátozó 
táblák vannak kihelyezve. A 3o km-es sebességkorlátozást 1oo ember 98 értelmetlennek 
tartja, és ezzel egyetértek én is. Csak, és kizárólag, gyermekintézmények, oktatási, nevelési 
intézmények környékén lehet ennek létjogosultsága. Minden más területen a 3o km-es 
sebességkorlátozással egyet értünk el, megnövekszik a kipufogógáz termelése.  
Áprilisi testületi ülésen szóvá tettem, hogy a Sipos Pál térnek a Batthyányi utca felé eső 
sarkát a Kft alkalmazottai rendszeresen kihagyják a tisztításból, egy hónap múlva, a májusi 
testületi ülésen azt a választ kaptuk, hogy azt a részt is nyírják és gondozott. Én kint voltam 
háromszor, jelentem nem nyírják és nem gondozott. Van egy kb 15o m² terület, ahol virágzik 
a gaz és a parlagfű. Kérnék erre több figyelmet fordítani.  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Nekem is lenne egy fontos bejelenteni valóm, a Tó környékéről több bejelentést is kaptam. 
Tegnap előtt személyesen is a Kft ügyvezető igazgatójával megnéztük a helyzetet és 
valóban az a helyzet, hogy a Tónak a város közepe felé eső oldalában lévő kaput ellopták, 
és gépjárművel behajtanak a Tó területére, teljesen szabálytalanul. Hétvégén olyan 
bejelentést is kaptam, hogy illegális táborozók is megjelentek a tábor környékén. Azt 
gondolom, hogy nem kéne hagyni, hogy ez hosszú távon is így maradjon. Minél hamarabb 
meg kellene oldani a kapu kérdést is, hogy a behajtást meg tudjuk akadályozni. Ugyanakkor 
a személyi átjárást ne akadályozzuk meg. Kiskapuval ellátott nagykaput kellene oda minél 
hamarabb csináltatni. A kerítést megcsinálta a Kft, de kapu nélkül ez gyakorlatilag semmit 
nem ér.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Van-e itt valaki a közterület-felügyelők közül? (nincs). Kárpáti Gábor, kérlek, hogy a 
közterület-felügyelők az illegális táborozást nézzék meg. Ha hétvégén van, akkor megkérjük 
a rendőröket, polgárőröket, hogy járőrözzenek arra, ha lesznek.  
 
Fábry Béla képviselő:  
A napirend előtti felszólalások, kérdések és interpellációk úgy látom összemosódnak. Én 
zavarban voltam, hogy lehet-e, van-e értelme annak, hogy az ember kérdést fogalmazzon 
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meg. A múlt testületi ülésen kérdést fogalmaztam meg, azt a választ kaptam, hogy 15 napon 
belül írásban megkapom a választ. Szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy nem kaptam 
választ a megfogalmazott kérdéseimre. Nem fogom most még egyszer elmondani, vegyék 
elő a jegyzőkönyvet, nézzék meg és kérem a válaszokat megfogalmazni. Azt gondolom, 
hogy nem tartható az a gyakorlat, hogy azokat a közérdekű kérdéseket, amelyeket 
megfogalmazunk, azok válasz nélkül maradnak.  
A féléves szünet következik. Kaphatnánk-e egy kimutatást arra vonatkozóan, hogy a 
Képviselő-testület  tagjai közül beleértve a Polgármestert is, hány ülésen vettek részt a 
képviselők, illetve a Polgármester asszony, és hány ülésen nem vettek részt? 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Az Aljegyző asszonyhoz és a Polgármester asszonyhoz is lennének kérdéseim.  
Az utóbbi időben úgy vettük észre, úgy láttuk, az jutott a tudomásunkra, hogy a 
Polgármesteri Hivatal ismét tele van megbízási szerződésekkel. 3o napos határozott időre 
szóló megbízási szerződésekkel. Szeretném megkérni az Aljegyző asszonyt, hogy írásban 
válaszoljon – a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak címezve -, hogy mi szükség volt 
ezekre a megbízási szerződésekre. Tudomásom szerint az Önkormányzat nem vett fel olyan 
új feladatokat, amik külső személyek bevonását tették volna lehetővé. Vagy ha igen, akkor 
ez azt jelenti-e, hogy a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői a Hivatal vezetése szerint nem 
képesek ezeket a feladatokat ellátni. Szeretném a Bizottság részéről, ha a szerződések 
másolatát is megkaphatnám.  
Tudomásunkra jutott, hogy egy, másfél hónappal ezelőtt az egyik szerződött ügyvédjének a 
szerződése módosításra került. Megváltoztatásra került az összeg, a megbízási díj, illetve 
talán még a tartalma is. Erről is szeretnék tájékoztatást kapni, mi volt ennek a szerződés-
módosításnak az alapja. Hol a szerződés-módosításhoz szükséges testületi határozat, illetve 
szeretnék egy példányt kapni erről a szerződésről. Ehhez kapcsolódóan szeretném kikérni – 
október-novemberben hozott a testület két határozatot, amelyben szerződést kötött Dr. Nagy 
Attilával és Dr. Szotyori Judittal, - a  szerződésekre vonatkozó két határozatot is szeretném, 
ha csatolnák mellé a szerződéseket is, amelyek a határozatok alapján kerültek megkötésre.  
Alpolgármester úr a legelején azzal kezdte, hogy Polgármester asszony szabadságon van. 
Az SZMSZ szerint a Polgármester szabadságát a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  
elnökének kéne engedélyeznie. Nem azért teszem szóvá, mert szeretnék visszaélni ezzel az 
SZMSZ-ben lefektetett joggal, természetesen nem szeretnék, de a Polgármester asszonytól 
szeretnék egy választ kérni arra, hogy a testület által elfogadott rendelet mikor lesz a 
részéről betartva?  
Amit még szeretnék kérdezni, hogy ma délelőtt – még egyszer rákérdeztem -, az év 
közalkalmazottja jutalom, a mai napig nincs kifizetve. Egy személyről tudok, de azt mondták 
több is. Lehet, hogy rossz az információm, de nekem azt mondták, ez nincs kifizetve. Erre is 
kérnék választ, hogy megtörténtek-e a jutalmak kifizetései, vagy ha nem, akkor egy 
indokolást szeretnénk arról hallani, hogy miért nem történtek meg. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Polgármester asszony helyett ezekre a kérdésekre én nem tudok válaszolni, de Aljegyző 
asszony felírta, és ezt fogjuk továbbítani. 
 
Fábry Béla képviselő:  
Csatlakozó kérésem lenne, hogy amennyiben írásban elkészülnek ezek a válaszok, ne 
csupán a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjai kapják meg, hanem a KT minden tagja. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Most bajban vagyok, mert a beszámoló, a Képviselő-testület  utolsó ülése óta eltelt időszak 
fontosabb eseményeiről napirendhez, a Polgármester asszony nem adta ide a beszámolót. 
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Prof. Dr. Müller Ferenc, Fót város főépítésze:  
Nem kívánok a tanácskozási jogommal visszaélni. Csak nagyon röviden szeretném 
tájékoztatni a T. Képviselő-testületet a következőkről.  
Április 14-én tartotta első ülését a Városfejlesztési Fórum. Az elmúlt héten fejezte be a 
munkájának az első ütemét. Ez alatt a közel 3 hónap alatt a városközpont, a városmag, és 
Fót észak-közép-délnek elnevezett területen közel 6o, az elmúlt 2,5 évben magánszemélyek, 
intézmények és szervezetek által felvetett és írásban beadott problémáit tárgyaltuk végig. És 
fogalmazódtak meg ezzel kapcsolatos állásfoglalások.  
A következő feladat az lesz, hogy a főépítész ezek alapján egy összefoglaló tanulmányt 
készít a tagokkal, ezt egyezteti és ez lesz az alapja annak az előterjesztésnek, amit majd 
annak idején a testület elé hozok a tervező kiválasztását szolgáló közbeszerzéssel 
kapcsolatosan.  
Ezt követően ennek a Fórumnak a feladata, hogy a következő egy-másfél év tervezési 
munkáinál konzultáljon és képviselje a város érdekeit, illetve amikor a tervezési munkák 
befejeződtek, azokat minősítse. Azért kértem szót, hogy köszönetemet fejezzem ki a két 
alpolgármesternek, Lévai Sándorné, Földi Pál és Grigalek László képviselőknek. Külön 
kérem, amennyiben ez lehetséges, jegyzőkönyvben szeretnék megemlékezni Szent-Iványi 
Géza, Czégány Sándor, Ambrus Tibor, Károlyi Lajos, Leták Lajos, Balogh János, Forgács 
István, Katona István, Gellai István, Haskó Sándor, Székely Lajos, és Németh József felkért, 
illetve intézmények, szervezetek által delegált tagoknak nagyon szépen köszönöm a 
munkájukat és minden várakozáson felül segítségemre voltak. Köszönöm szépen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Köszönöm szépen, reméljük, elindul az a tervezés, hogy a Településszerkezeti Tervünk meg 
fog újulni.  
 
Fábry Béla képviselő (ügyrendben):  
Azt szerettem volna javasolni, hogy ha egyébként is a Polgármester asszony 15 napon belül 
pótolni fogja azt, amit elmulasztott, akkor kérjük meg, hogy pótolja ezt a beszámolót is 15 
napon belül, így mindannyiónkhoz és talán a város lakóihoz is el fog jutni ez a beszámoló, 
amit ő összeállít.  
A városfejlesztő munkával kapcsolatban a múlt alkalommal kértem, hogy kapjak én is 
meghívót. Szeretném elmondani, Főépítész úrnak is elmondani, hogy azért nem tudtam 
részt venni ebben a munkában, mert aznap, amikor 14 órakor tartották a munkaülésüket, 
aznap 9,59-kor kaptam meg a meghívót. Ezt csak este tudtam megnézni. Természetesen az 
internetes adatok alapján tudtam a dátumokat visszakeresni, úgyhogy emiatt nem tudtam 
ebbe a munkába bekapcsolódni. De amennyiben folytatódik ez a munka, szívesen részt 
veszek. Csak kérem, hogy arra a listára, amiből a meghívót kiküldik, úgy vegyenek fel, hogy 
ne aznap délelőtt kapjam meg azt a meghívót, ami délutánra szól.  
Nem feltételezem, hogy szándékosan történt így, kérem, hogy a továbbiakban ez ne 
történjen meg. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Fórumra való meghívó elég későn ment ki, volt úgy, hogy én is a fórum után olvastam. 
Ugyan a Fórumon mindig megegyeztünk, hogy két hét múlva csütörtökön ugyanebben az 
időben találkozunk.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Az internetes levelezésből az is kiderült, hogy a Főépítész úr 3 nappal előtte küldte ki 
mindenkinek a levelet, és én 3 nappal később kaptam meg.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Volt a Fábry úrnak egy javaslata, hogy a beszámolót megkapjuk írásban, én a tegnapi, és 
tegnapelőtti napról be tudok számolni, amikor helyettesítettem a Polgármester asszonyt, 
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annál is inkább, nem baj, ha erről beszámolok. Nagyon sok emberrel tárgyaltam a két 
napban. A két napban megjelent 3 cég, akik szeretnének Fóton letelepedni. Az egyik 
hajtóműveket gyárt, és kb 4ooo m² terület igénye lenne.  
Van egy másik cég, aki darugyártással foglalkozik és kb 1,5 ha terület igénye lenne, és van 
egy cég, aki építőipari, asztalosipari tevékenységet folytat, és neki is egy 4ooo m² 
területigénye lenne.  
Van akinek nem kell a közmű, van akinek közművesített terület kellene, van aki megcsinálná 
magának a közművet. Ahhoz, hogy Fót bevételeket tudjon produkálni, ezeket a cégeket nem 
szabadna um. elengedni, és mindent meg kell tenni azért, hogy ezek le tudjanak települni. 
Ezzel kapcsolatban én kértem is a hivatalt, hogy készüljön anyag, hogy ezekre legalább 
válaszolni tudjunk.  
Van ugyan ipari, gazdasági szolgáltató területünk, de mindnek van valami hibája, ami miatt 
nem tudjuk azt mondani, hogy holnap lehet ott beruházni. Ebbe nagyon nem fóti tempóban 
kellene dolgoznunk, hanem ettől sokkal hatékonyabban.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Ez egy örömteli dolog, de tekintettel arra, hogy májusban a parlament elfogadta az 
agglomerációs törvény módosítását, július elején hirdették ki, és szeptember 1-én lép 
hatályba, amelyik bennünket is komolyan érint, mint minden más agglomerációs települést. 
Érdemes lenne a törvény hatását a város vonatkozásában elemezni és megnézni azt, hogy 
milyen lehetőségeink és milyen korlátozottságaink lépnek életbe szeptember 1-től. Ami a 
fejlesztési kérdéseket illeti. Javaslom, hogy a Főépítész úr vezetésével, vagy a Főépítész úr 
irányításával készüljön egy előterjesztés, a Képviselő-testületet tájékoztatására. 
 
Földi Pál képviselő:  
Éppen ennek a Városfejlesztési Fórumnak az utolsó megbeszélésén pontosan erről volt szó, 
hogy elég hátrányosan érinti Fótot, az un. „BATTRT”, kezdeményezzük azt, hogy szeretnénk 
felülvizsgáltatni ezt az agglomerációs területrendezési törvényt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Még mielőtt kerek asztal beszélgetéssé alakulunk a kérdések, interpellációk és napirend 
előtti felszólalások helyett, ezt a részt bezárom. Hadd kérjek egy 1o perc technikai szünetet.  
 
Szünet.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Folytatjuk a testületi ülést. (1508 ) 
 
 
1. napirend: Előterjesztés  a Garay János Általános Iskola „Várépít ő” pályázaton 
elnyert támogatása tárgyában (209. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottságok megtárgyalták, és változatlanul javasolták elfogadásra az előterjesztést.  
Hozzászólást nem látok, a 209. sz. előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot 
teszem fel szavazásra.  
Aki ezzel egyetért, kérem, igennel szavazzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
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336/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
a Garay János Általános Iskola „Várépítő” pályázaton elnyert támogatása tárgyában  

(209. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Garay János Általános Iskola a Build Communication 

által meghirdetett „Várépítő pályázaton” bruttó 804.038.-Ft értékben elnyert 
ereszcsatorna beszerzéssel megvalósuló felújítás munkadíj fedezetét, azaz bruttó 
372.000.-Ft-ot biztosítja a 2011. évi költségvetési rendelete IV/a. melléklet II.2. Felújítási 
kiadások ÁFÁ-val Intézményi felújítási alap sorról; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a munkadíj fedezetét bruttó 372.000,-Ft-ot építtesse be a 
2011. évi költségvetés soron következő módosításakor a Garay János Általános Iskola 
költségvetésébe; 

3. tulajdonosi hozzájárulását adja, hogy a Garay János Általános Iskola épületén hrsz.: 
1806 az épület használója beruházást végezzen. 

Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
 
2. napirend: Előterjesztés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda „ Területi 
együttm űködések, társulások, hálózati tanulás” pályázaton v aló részvétele tárgyában 
(197. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A 197. sz. előterjesztésben megfogalmazott határozati javaslatot változatlan formában 
teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 

337/2011. (VII. 13. ) KT Határozat 
a Fáy András Általános Iskola és Óvoda „Területi együttműködések, társulások, hálózati 

tanulás” pályázaton való részvétele tárgyában 
(197. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fáy András Általános Iskola és Óvoda a Társadalmi 

Megújulás Operatív Program „Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás” 
című pályázaton részt vegyen; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges fenntartói 
nyilatkozatokat – amelyek a jelen előterjesztés mellékleteit képezik - írja alá: 

3. felkéri a Polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a támogatás összegét  építesse be 
a pályázat eredményhirdetését követő költségvetési módosításba. 

Felelős: Polgármester, Intézményvezető 
Határidő: azonnal 
 
 
3. napirend: Előterjesztés a Garay János Általános Iskola, a Fáy An drás Általános 
Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán Általános Iskola é s a Zeneiskola 
dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házire nd-  jóváhagyása                
tárgyában (196. sz. anyag) 
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Az Emberi Erőforrás Bizottság  ülésén az előterjesztéssel kapcsolatban néhány módosító 
javaslat született, az egyik, hogy a Bizottság kéri a Hivatalt, hogy az intézmény legitimációk 
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ne kerüljenek legközelebb ezek mellé a szakmai anyagok mellé, elég, ha ez a Hivatalban 
rendelkezésre áll, és egy hivatkozás történik rájuk, mert felesleges fénymásolás.  
Továbbá, az egyes határozatoknál részletesen ki van fejtve, hogy volt-e módosító indítvány, 
vagy nem. Gyakorlatilag a 4. határozati javaslathoz volt módosító indítvány, itt én azt látom, 
hogy a leglényegesebb kettőt emelte be a koordinátorunk. Ezen kívül voltak olyan apróbb 
módosító javaslatok, amelyeket nem kell azonnal figyelembe venni, hanem elegendő a 
szakmai programok legközelebbi módosítására felkészülni. Ezeket a jegyzőkönyvünk 
tartalmazza és az iskola igazgatója részére átadásra kerül. Így döntött a Bizottság, illetve ezt 
kértük a koordinátorunktól, hogy adjon át az Igazgató úr részére a részletes jegyzőkönyvet. 
A két dolog pedig ide be van emelve, amit most ki kell javítani. Az egyik dokumentumban az 
szerepel, hogy bírósági végzés, a „végzés” szó helyett, a „határozat” szót kell beírni az 
Ügyvédnő tanácsára. Illetve pontosítani kell az óvoda nyitvatartási rendjét. Más módosító 
indítvány nem volt a Bizottság részéről.  
A határozati javaslatokban benne van egy dátum, ezek a dátumok nem kell, hogy ott 
szerepeljenek. Kérjük kivenni és a határozati javaslat maga dátum nélkül kerüljön 
elfogadásra.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Csak egy megjegyzésem volna az egészhez, hogy a Bizottságnak nem volt módosító 
javaslata hozzá. Mindjárt az előterjesztés szöveges részében benne van, hogy az 1993. évi 
tv-nek a 1o3 § (1-3.) bekezdései kimondják, hogy 3o napon belül, ha a fenntartó nem dönt, 
akkor attól fogva ezek a házirendek érvénybe lépnek. Tehát én azt kérném, hogy 
legközelebb, amikor valami ilyesmi változtatás van, akkor a Képviselő-testület  3o napon 
belül kapja meg, mert így most gyakorlatilag az egyetlen, talán a Zeneiskoláé, ami a törvény 
értelmében nem lépett hatályba.  
Tehát ezeket, 3o napon belül kapjuk meg legközelebb.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslatokat teszem fel szavazásra. 
 

• Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Garay János Általános 
Iskola a Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját. 

Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

338/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Garay János Általános Iskola a 
Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető 
 

• Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Garay János Általános 
Iskola a Nevelőtestület által elfogadott Házirendjét. 

Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
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339/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Garay János Általános Iskola a 
Nevelőtestület által elfogadott Házirendjét. 
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető 
 
 

• Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fáy András Általános 
Iskola és Óvoda a Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját 

Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

340/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda a Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  
 
 

• Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fáy András Általános 
Iskola és Óvoda a Nevelőtestület által elfogadott Házirendjét. 

Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

341/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda a Nevelőtestület által elfogadott Házirendjét. 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  
 
 

• Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Németh Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Nevelőtestület által 
elfogadott Pedagógiai Programját. 

Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
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342/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Németh Kálmán Általános Iskola 
és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai 
Programját. 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  

 
• Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati 

Zeneiskola a Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját. 
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
 

343/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
a Garay János Általános Iskola, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, a Németh Kálmán 
Általános Iskola és a Zeneiskola dokumentumainak - Helyi Nevelési Program, és Házirend-  

jóváhagyása  tárgyában 
(196. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Önkormányzati Zeneiskola a 
Nevelőtestület által elfogadott Pedagógiai Programját. 
Határidő: azonnal  
Felelős:   Polgármester, Intézményvezető  
 
 
4. napirend: Előterjesztés a 0278 és 0279 hrsz. alatti önkormányzat i tulajdonú (kisalagi) 
köztemet ő lejárt használati idej ű, gondozatlan sírhelyeinek megszüntetésér ől (210. sz. 
anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottságok megtárgyalták, és a 2. sz. változatot javasolták elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

344/2011. (VII. 13. ) KT Határozat  
a 0278 és 0279 hrsz. alatti önkormányzati tulajdonú (kisalagi) köztemető lejárt használati 

idejű, gondozatlan sírhelyeinek megszüntetéséről 
(210. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. Hozzájárul a kisalagi köztemetőben lévő, lejárt használati idejű, gondozatlan 
sírhelyek megszüntetéséhez. 

2. Jóváhagyja a sírhelyek megszüntetésének ütemezését. 
3. Megbízza a Fóti Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy a sírhelyek megnyitásával és 

az exhumálással kapcsolatos munkálatokat végeztesse el. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Közszolgáltató Kft. Ügyvezetője 
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5. napirend: Előterjesztés Angolpalánta Játszóház Fót, Kalász u. 23 . sz. alatti cég 
gépjárm ű elhelyezési engedély kérelme tárgyában (203. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Bizottságok, az előterjesztésben leírt változatlan formában javasolták elfogadásra a 
határozati javaslatot.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

345/2011. (VII. 13.) KT határozat  
Angolpalánta Játszóház Fót, Kalász u. 23. sz. alatti cég gépjármű elhelyezési engedély 

kérelme tárgyában 
(203. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Angolpalánta Játszóház (2151 Fót, 
Kalász u. 23.) részére az alábbi feltételekkel engedélyezi a Fót, Kalász u. 23. sz. alatt 
megnyitandó alapítványi óvoda megnyitásához szükséges 2 db személygépkocsi 
parkoló kialakítását az Ugar utcában, az ingatlan melletti közterületen: 

� Elhelyezés: az Ugar utcában, a Kalász u. 23. sz. melletti közterületen; 
� Méret: 5 m x 2,5 m x 2 db + a beálláshoz szükséges terület; 
� Kialakítás: min. 10 cm vastag kavicságy, 5 cm vastag C6-KK minőségű beton aljzat, 

térkő burkolat. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
6. napirend: Előterjesztés az ESZEPSZ által foglalkoztatott közalka lmazottak létszáma, 
továbbá az ESZEPSZ igazgatói állásának pályáztatása  tárgyában (200.sz.anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Bizottságok megtárgyalták és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak, ha jól emlékszem az 
volt az imént a véleménye, hogy az I. pontot nem javasolja elfogadásra, az igazgatói 
pályázatot pedig úgy írjuk ki, ahogy itt van. Volt módosítás? Megadom a szót.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Elnézést, én előbb meghallgatnám a bizottságok véleményét.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslata a következő volt a pályázati kiírás 
szövegében a feltételek fejezet után, egy újabb fejezet beszúrását fogadtuk el. A pályázat 
elbírálásánál előnyt jelent – ez lenne a fejezet címe. A szövege pedig az, hogy „a pályázat 
elbírálásánál előnyt jelent közgazdasági, jogi, vagy államigazgatási felsőfokú végzettség”, a 
következő bekezdés pedig „1-3 év, az intézmény profiljának megfelelő vezetői gyakorlat”.  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Az Emberi Erőforrás Bizottság  a két határozati javaslat közül az elsőt, gyakorlatilag 
kockázatosnak látja elfogadni, és mivel, hogy részletes információkkal nem bírtunk, hiszen 
az ESZEPSZ részéről a bizottsági ülésen nem volt ott illetékes, aki információt tudott volna 
nyújtani, a határozati javaslattal kapcsolatban azt az állásfoglalást hoztuk, hogy abban az 
esetben fogadható el ez a határozati javaslat, ha a feladatellátást nem veszélyezteti. 
Konkrétan arról van szó, hogy jelenleg négy dolgozó (külsősök, akik megbízással dolgoztak) 
szerződése lejárt, ma tudtuk meg a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  ülésén, hogy a négy 
dolgozó közül 2 fő logopédus, 1 fő gyógypedagógus. Egy fejlesztő pedagógus, akiknek a 
munkájára alapvetően úgy nyilatkozott az intézmény részéről résztvevő vezető, hogy 
szükség lenne, emiatt úgy látom, hogy a tegnapi Emberi Erőforrás Bizottság  ülésen az 
állásfoglalás, miszerint a feladatellátás veszélyeztetése szóban foroghat, ez fennáll. Tehát 
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felhívom a T. Képviselő-testület figyelmét, hogy ezt a határozati javaslatot a jelenlegi 
formájában kockázatos elfogadni.  
A második, határozati javaslattal, a pályázattal kapcsolatban, két észrevétele volt a 
Bizottságnak. Az egyik, hogy a 2011. szeptember 14-i Képviselő-testületi ülésen történő 
pályázati elbírálást ilyen szinten megkötni, hogy azt csak akkor tehetjük, ez kockázatos, mi 
azt kértük, hogy ide legyen beépítve a „várhatóan” szó, a 2011. szeptember 14. elé. De a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ennél jobb döntést hozott szerintem, mégpedig azt, hogy 
2011. szeptember legyen csak beírva. Tehát a 14-e ne kerüljön be.  
A harmadik javaslata a Bizottságnak, hogy nincs benne a pályázatban, hogy ki ad 
tájékoztatást a pályázattal kapcsolatban a pályázók részére, és mi javasoljuk, hogy Dóráné 
Dr. Kuzmann Katinka Zita a jogi referens nyújtsa ezt a kapcsolattartó információt.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Elsőként, ha szabad, egy bejelentéssel élnék. A kérdéseim megválaszolása után mondanám 
el a hozzászólásaimat.  
A bejelentés arra vonatkozik, hogy ennek a napirendi pontnak a tárgyalásában bizonyos 
értelemben érintett vagyok, mert egy nagyon közeli hozzátartozóm félvezetői állásban 
dolgozik ebben az intézményben, és ezért a szavazásban nem kívánok részt venni.  
A kérdéseim pedig arra vonatkoznak, hogy van-e döntés arra vonatkozóan, hogy az 
ESZEPSZ-et, az Önkormányzat át kívánja szervezni, vagy sem? Az előterjesztésben több 
alkalommal is homályos utalások vannak, és ezeknek az utalásoknak semmiféle jogérvényes 
alapja nincs megítélésem szerint. De lehet, hogy valamiről nem tudok, ezért szeretném azt 
tudni, hogy van-e a Képviselő-testületnek érvényes határozata arról, hogy az ESZEPSZ-et át 
kívánja szervezni.  
A második: tudja-e valaki az előterjesztők közül, hogy a Nevelési Tanácsadónak mennyi a 
minimális kötelező létszámnormatívája. És tudja-e valaki, hogy a Nevelési Tanácsadó egy 
tanítási évben hány gyereket lát el és kapcsolódik ez a kérdés ahhoz, amit Gráf Mihály 
képviselő-társam elmondott, hogy amennyiben a négy álláshely pénze zárolásra kerül, és 
nem lehet szerződést kötni, akkor hány fóti gyerek marad ellátatlanul.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az első felvetést tudomásul vettük.  
A második felvetésre a válasz, hogy nincs ilyen képviselő-testületi döntés, a bizonytalanság 
annál nagyobb, mert azt halljuk,  hogy a szociális tv is változni fog. És ugyanakkor most fog 
kezdődni az ESZEPSZ-nél egy vizsgálat, aminek előre nem tudjuk az eredményét, mert ha 
tudnánk, akkor nem kellene vizsgálatot tartani. Vagy akkor az nem vizsgálat lenne, hanem 
másként neveznénk.  
A harmadik pedig, én úgy gondolom, hogy a bizottsági javaslatok egybevágnak azzal az 
aggodalommal, amit Te mondtál, és pont ezért a végleges javaslat az az, hogy ne hozzunk 
ilyen irányú határozatot, tehát a I.-es pontot ne fogadjuk el.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Fábry Béla képviselő úr hozzászólásával kapcsolatban hadd ragadjam meg az alkalmat és 
tegyek egy határozati javaslatot a Képviselő-testület elé. Amikor a Gyermekjóléti 
Szolgálatnak és a Családsegítőnek, és a támogatott szervezeteknek a törvény szerint 
minden évben beszámolási kötelezettsége van, akkor ebből a beszámolási kötelezettségből 
valami miatt a Nevelési Tanácsadó kimarad. Ezért most szeretném javasolni, hogy a 
következő beszámolás vonatkozzon a Nevelési Tanácsadóra is, és akkor abban szerepelni 
fog, hogy hány gyermeket lát el, hány órában, milyen feltételekkel, és akkor nem leszünk 
ilyen helyzetben, mint amit az előbb a Képviselő úr felvázolt. Kérem az Alpolgármester urat, 
hogy azt a javaslatot szavaztassa meg, hogy a Nevelési Tanácsadónak is beszámolási 
kötelezettsége legyen, akkor, amikor a gyermek és szociális feladatokról a beszámolót az 
intézménynek le kell adnia. A beszámolási kötelezettséget akkor teljesítse a Nevelési 
Tanácsadó, amikor a beszámolót az intézménynek le kell adnia.  
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Fábry Béla képviselő:  
Én ezzel a javaslattal 1oo %-ban egyetértek, annál is inkább, mert biztos tudomásom van 
arról, hogy a Nevelési Tanácsadó vezetője minden évben elkészíti azt a szakmai 
beszámolóját, amit az Intézmény vezetőjének átad, tehát igazából ez a feladat, ha úgy 
tetszik nem új, és nem lesz ismeretlen a számára, mert ezt a feladatot elvégzi évről-évre, 
annál is inkább, mert a normatíva elszámoláshoz egészen pontosan és precízen, a haladási 
naplóig bezárólag igazolni kell, hogy hány gyermeket látnak el.  Szeretném elmondani a 
Képviselő-testület  és a jelen lévő érdeklődőknek, hogy a Nevelési Tanácsadó évente 
terápiás foglalkozás keretében több, mint 5oo gyereket lát el. Ez logopédiai ellátást, fejlesztő 
pedagógiai ellátását, és pszichológiai ellátás terápiát jelent. Vizsgálattal pedig több, mint 200 
gyereket látnak el, tehát nagyon jelentős a létszám. A négy álláshely be nem töltése, hogy 
egészen pontos és precíz legyek, utána jártam ennek a dolognak. Üres státusz-helyekre 
megbízási szerződéssel alkalmaz az ESZEPSZ dolgozókat. Én ezt úgy tudom, hogy 1o 
hónapra alkalmazza az ESZEPSZ vezetője a dolgozókat, ami egyébként elég inkorrekt 
eljárás a dolgozókkal szemben – ezt szeretném hozzátenni szakszervezeti megközelítésből. 
Költségtakarékos önkormányzati szempontból értem, hogy ne kelljen a nyárra fizetni. 
Amennyiben ennek a négy álláshelynek a betöltése azokkal a dolgozókkal, akikkel 
egyébként meg vannak elégedve, nem történik meg, ez komoly ellátási problémát jelentene, 
akár egy pszichológust, egy fejlesztő pedagógust, és két logopédust érint a dolog. Ez nem 
lenne korrekt dolog, ha július közepén tudnák meg a dolgozók, hogy az az állás, amire 
számítanak, azt nem kapják meg. Ezért azzal a javaslattal, amit Gráf bizottsági elnök úr 
elmondott, hogy ezt az I. határozati pont utolsó részét, amely úgy szól, hogy „kötelezettség 
nem vállalható”, ezt felejtsük el. Tehát egyetértek azzal, hogy ne foglalkozzunk ezzel a 
dologgal.  
Egyébként pedig jelzem, hogy a 14/1994. (VI.14.) MKM rendelet 1. sz. melléklete az, amelyik 
tartalmazza azokat a normatívákat, amelyek a Nevelési Tanácsadó létszámának a 
betöltéséhez szükségesek. Az a státusz, ami jelenleg rendelkezésre áll, az ennek a létszámú 
gyermekcsoportnak az ellátásához minimálisan szükséges.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Jelenlegi témánk nem a Nevelési Tanácsadó beszámolója, kérem, hogy a képviselő-társak 
ezt a témát a hozzászólásukban hanyagolják. Jelenlegi témánk az előttünk lévő 
előterjesztés. A bizottságok azt javasolták, hogy ez a határozati javaslat ne legyen 
elfogadva, és a fő indok, ami miatt ez itt van, az, hogy az ESZEPSZ vezetőjének lejár a 
megbízatása, ezért új pályázatot kell kiírni. Szeretném, ha ezzel egyetértésben a 
lényegretörően szólnának hozzá a képviselő-társak.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szeretném megkérni az ESZEPSZ képviselőit, akik a délelőtti Pénzügyi Fejlesztési  
Bizottság ülésén ott voltak, hogy azért az ilyen információkat legközelebb osszák meg 
velünk. Amit most Fábry Béla elmondott, hogy van 4 üres státusz, de ezt nem 
közalkalmazottakkal töltik fel, hanem 1o hónapra megbízási szerződéseket kötnek. Ha ez 
valóban igaz, most már kérném, hogy ennek valóban nézzünk utána, és akkor legközelebb 
az ilyenekről tudjunk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ezt a kérdést fogják majd vizsgálni, eldöntik, nem Nevelési Tanácsadó beszámolója a téma, 
ezért nem szeretném, ha erről vita kerekedne. Hallottam, amit délelőtt mondott az ESZEPSZ 
képviselője, Fábry úrnak válaszoltam, hogy nem úgy van. Jelenleg nem erről beszélünk.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Bocsánatot kérek, csak muszáj vagyok az I. határozati javaslatról beszélni, mert ha úgy van, 
ahogy a Fábry képviselő úr állítja, akkor az I. határozati javaslatnak van értelme, mert akkor 
van egy álláshely, amelyre 12 hónapra történik a tervezés, amiből két hónapra nem kerül 
kifizetés. Akkor van mit elvonni. Ha ellenben a 4x2 hónapi bért van értelme céltartalékba 
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rakni, és zárolni. Ha ellenben arról van szó, amit a gazdasági vezető mondott, hogy ez nem 
álláshely, hanem megbízás és 1o hónapra tervezett, akkor az I. határozati javaslat egy üres 
halmaz, mert nincs mit elvonni. És nincs mit céltartalékba tenni. Elnézést az egész bizottsági 
javaslat azon alapult, amit a gazdasági vezető elmondott, hogy megbízás és nem tervezett a 
nyári időszakra szabadság pénzt, ezért nincs mit zárolni. Akkor valami tévedés van Fábry úr.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Nem is ehhez a kérdéshez szeretnék hozzászólni, hanem a megbízáshoz. Ki fog derülni, 
hogy én kaptam rossz információt, vagy más. Azt az óvatos fenntartásomat szeretném 
megfogalmazni, hogy felelős embert, magasabb vezetői beosztású munkakörre 1 éves 
időtartamra, miközben nevesítve van az intézmény átszervezésének a lehetősége, elég 
nehéz lesz kapnunk. Ezért óvatos fenntartásomat szeretném megfogalmazni, és 
tulajdonképpen örülök is neki, hogy az érintettség miatt nem veszek részt ebben a 
szavazásban. Azt látom, hogy ez így ebben a formában elég aggályos.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ezzel még egyet is lehet érteni, de az előbb elmondottak, hogy változik a szociális törvény, 
lesz egy vizsgálat az ESZEPSZ-nél, aminek nem tudjuk előre az eredményét, ezért 
részünkről nagyon nagy bátorság lenne egy hosszú távú szerződést kötni valakivel vezetői 
állásra. Természetesen, ha egy vezetővel mi meg vagyunk elégedve, és valamiféle 
átszervezés történik, akkor további lehetőségek azért vannak.  
 
A módosító javaslatokat teszem fel szavazásra, mert további hozzászólást nem látok.  
 

• A határozati javaslat I. részét a bizottságok nem javasolták elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva. (Fábry Béla nem szavazott)  
 

• A II. határozati javaslat módosító indítványa:  
A feltételeknél: pályázat elbírálásánál előnyt jelent, a közgazdasági, jogi, vagy 
államigazgatási felsőfokú végzettség. 
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

• További feltétel, a pályázat elbírálásánál. előnyt jelent 1-3 év, az intézmény 
profiljának megfelelő vezetői gyakorlat.  

Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

• A pályázatokat 2011. szeptemberi Képviselő-testületi ülésen bírálja el a kiíró. A 
pályázókat a pontos időpontról értesítjük.  

Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

• A pályázattal kapcsolatos tájékoztatás kérhető Dóráné dr. Kuzmann Katinkától 
(elérhetőséggel kipótolni)  

Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás - elfogadva.  
 

• Gépelési módosítás, hogy a határozati javaslatban 5-6-7-8-val vannak számozva a 
pontok, ez 1-2-3-4 számot fog viselni.  

 
Aki ezekkel a módosításokkal a II. határozati javaslatot elfogadja, kérem szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
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346/2011. (VII.13.) KT határozat 
az ESZEPSZ által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma, továbbá az ESZEPSZ 

igazgatói állásának pályáztatása tárgyában 
(200.sz.anyag) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ pályázatot hirdet az Egyesített, Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 

igazgatói állásának betöltésére a jelen előterjesztésben meghatározott pályázati 
ütemterv szerint, 

2./ a pályáztatás során nem kér külső szakértői véleményt, 
3./ a pályázati kiírás szövegét az alábbiak szerint fogadja el: 

  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. Tel:27/ 535-
365 ) pályázatot hirdet  az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 
igazgatói állásának betöltésére. 
 
Az intézmény önálló költségvetési szerv. 
Az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat, mint önálló 
költségvetési szerv szervezeti egységei: 
 

� Területi Gondozási Központ 
� Egészségügyi Szolgálat (Iskola Egészségügyi Szolgálat, Védőnői Szolgálat) 
� Nevelési Tanácsadó 
� Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

 
A munkavégzés helye: 2151 Fót, Szt. Benedek u. 15. 
A magasabb vezetői határozott idejű megbízás 2011. október 1-től 2012. szeptember 30-ig 1 
éves időtartamra szól. 
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű, az intézménynél újonnan 
létesített jogviszony esetén a – Kjt. 21 §. (4) bekezdése kivételével – a 3 hónapos próbaidő 
kikötése kötelező. 
Munkakörrel járó lényeges feladatai:  Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, a 
szakszerű és törvényes működés, a helyi igényeknek megfelelő, színvonalas munka, az 
ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. 
 
Feltételek: 
-      szociális, pszichológiai vagy egészségügyi területen szerzett egyetemi-főiskolai  
      végzettség; 
-     felsőfokú végzettséget, vagy felsőfokú szakmai képesítést igénylő, a 

gyermekvédelem, a szociális ellátás, az egészségügyi ellátás, illetve a közoktatás 
területén betöltött munkakörben szerzett legalább öt év szakmai gyakorlat; 

 
Előnyt jelent:  
-   közgazdasági, jogi, vagy államigazgatási felsőfokú végzettség; 
-      1-3 év, az intézmény profiljának megfelelő vezetői gyakorlat; 
-     azonos feltétellel rendelkező pályázók esetében az intézményben jelenleg is dolgozó    
      pályázó; 
 
Bérezés:  
-  a Kjt. szerint, a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 300%-a, valamint  
       a Fót Város Önkormányzata által biztosított magasabb vezetői pótlék; 
-      a sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van. 
 
Kérjük csatolni:  
-  az iskolai végzettséget és a szakmai gyakorlatot igazoló okmányok másolatát; 
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- 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen  
   előéletet; 
-  szakmai önéletrajzot; 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot és szakmai helyzetelemzésre épülő  
   fejlesztési elképzelésekkel ( vezetési program); 
- az arról szóló nyilatkozatát, hogy 

1. a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással 
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 

2. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény 15. §-ának (8) bekezdésében meghatározott kizáró ok vele szemben 
nem áll fenn, 

3. nem áll cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt, 
4. pályázatának elbírálásakor kéri-e zárt ülés tartását. 

 
A Nemzeti Közigazgatási Intézet honlapján történő közzététel időpontja: 2011. július 30. 
A pályázatok benyújtási határideje: 2011. augusztus 31. 
A pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük eljuttatni a Polgármesteri 
Hivatal címére:  2151 Fót, Vörösmarty tér 1. A borítékon szerepeljen: Intézményvezetői 
pályázat. 
Pályázatbontás 2011. szeptember 5. napon 14 órakor lesz a pályázók részvételével. A 
pályázatokat  2011. szeptemberi képviselő-testületi ülésen bírálja el a kiíró. A pályázókat a 
pontos időpontokról értesítjük. 
 
Felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázattal kapcsolatos tájékoztatás céljából az előterjesztés 
készítőjét, Dóráné dr. Kuzmann Katinkát jelölje meg a pályázati kiírásban. (Dóráné:  27/35-
365/109. mellék. ) 
Határidő: azonnal  
Felelős: polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Volt még egy javaslata Lévai Sándorné képviselő asszonynak, miszerint:  
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy az 
intézményi beszámolónak képezze részét a Nevelési Tanácsadó beszámolója is.  
 
Indítható a szavazás: 8 igen – elfogadva.  
 

347/2011. (VII.13.) KT határozat 
az ESZEPSZ által foglalkoztatott közalkalmazottak létszáma, továbbá az ESZEPSZ 

igazgatói állásának pályáztatása tárgyában 
(200.sz.anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy az 
intézményi beszámolónak képezze részét a Nevelési Tanácsadó beszámolója is.  
Határidő: azonnal  
Felelős:   ESZEPSZ  igazgatója  
 
 
 7. napirend: Előterjesztés a Fót, Vállalkozás terület I. ütem (Snow orld, Cora környéke) 
szabályozási tervének módosításával összefügg ő, a Településszerkezeti Terv 
módosítására vonatkozó településfejlesztési döntés tárgyában  (194. sz. anyag)  
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Fábry Béla képviselő (ügyrendben):  
Lehet, hogy nem figyeltem kellő módon, a 193. sorsz. 8. pontként a napirendi pontokban 
szereplő előterjesztés Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. sz. 
módosítását nem tárgyaljuk? (Válasz: nem vettük fel napirendre.)  
Akkor viszont arra kérnélek, hogy kapjunk tájékoztatást arra a kérdésre, ami elhangzott a 
képviselői kérdések sorában, de nem kaptunk rá választ, miszerint miért nem kapták meg a 
jutalmazott köztisztviselők, közalkalmazottak az ünnepi jutalmukat. Hangozzon el erre a 
válasz, mert az gondolom, hogy ez egy fontos kérdés.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Én úgy gondolom, hogy erre a válasz egyébként se „a költségvetés módosítása” során 
hangozna el.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Lévén, hogy nem hangzott el választ, azt gondoltam, hogy majd akkor meg fogom kérdezni. 
De valamikor legyen mód arra, hogy erre választ kapjunk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ezt nem tudom, én úgy gondolom, hogy ezt Aljegyző asszony felírta, és egy héten belül kell, 
hogy menjen a válasz. Ha készen lesz a jegyzőkönyv, akkor megy a válasz.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Az előterjesztéshez kapcsolódó határozati javaslatnak az I. részét elfogadtuk változatlanul. 
Egy kiegészítést szeretnénk tenni, tudom, hogy mindenkinek aggályos lesz, amit el fogok 
mondani, de kérjük a segítséget. A Bizottságon felmerült az a kérdés, hogy ez már mindkét 
tervnek, a Szabályozási Tervnek és a Településszerkezeti Tervnek is a módosítása. És nem 
szeretnénk, ha nekünk ez bármilyen külön pénzbe kerülne. Tisztában vagyunk vele, hogy 
volt egy háromoldalú szerződés, amit aláírtak. Azt is elhiszem, hogy ez benne van, de én 
nem vagyok abban biztos, hogy ez kiterjed a módosításra is. Ezért lévén mi óvatos emberek, 
úgy gondoltuk, hogy a határozati javaslathoz teszünk egy kiegészítést, hogy mindezeknek a 
terveknek a módosítása az Önkormányzatnak külön anyagiakba nem kerülhet. Kérem a 
Főépítész segítségét, ha szabad.  
 
Dr. Müller Ferenc professzor, Fót város főépítésze: 
Nagyon egyszerű a dolog magyarázata, amikor elkezdték a hivatkozott háromoldalú 
szerződés alapján a tervezést, nem tűnt fel a tervezőnek, illetve azt hitte, hogy nem fog neki 
később problémát jelenteni a terület közepén a „háromszögletű zöld”, hogy azt majd 
belekalkulálja. Ennél fogva csak a 6o m-ről volt szó, ez a Helyi Építési Szabályzatra 
vonatkozik. Most, amikor élesben ment a dolog, kiderült, hogy ezt a „zöldet” arrébb kell rakni. 
Ez már viszont a Szerkezeti Tervet érinti. Ez a tervezőnek az ügye, kutya kötelessége, hogy 
azért, amire leszerződött annak idején, ezt megcsinálja. Nem is vitatkozik ezen. Ez az ő 
munkája, ezért egy huncut fillért senkitől nem fog kérni. Akkoriban kicsit egyszerűbben nézte, 
most kisült, hogy a dolog kicsit bonyolultabb, ha akkor mondjuk óvatosabb lett volna, akkor 
egy füst alatt megcsinálta volna a kettőt. Az állami főépítész ragaszkodik ahhoz, hogy ezt a 
határozatot hozzuk meg.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Településszerkezeti Terv módosítás költségét a háromoldalú megállapodás alapján az 
F7Nors Ingatlanfejlesztő Kft viselje.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
A 194. sz. előterjesztésben lévő határozati javaslatot egyben teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
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348/2011. (VII.13.) KT határozat 
a Fót, Vállalkozás terület I. ütem (Snoworld, Cora környéke) szabályozási tervének 
módosításával összefügg ő, a Településszerkezeti Terv módosítására vonatkozó  

településfejlesztési döntés tárgyában   
(194. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

• az M3-M0-Régi Fóti út-Sikátorpusztai út által határolt területen (Déli Vállalkozási 
terület I. ütem) a készülő szabályozási tervvel összhangban kezdeményez a 
Településszerkezeti Tervének módosítását úgy, hogy a tervezett zöldterület 
megszűnjön, helyette azzal egyenértékű véderdő kerüljön kialakításra, hogy a 
gazdasági területek összefüggően kialakíthatóak, fejleszthetőek legyenek; 

• a Településszerkezeti Terv módosítás költségét a háromoldalú megállapodás 
alapján az F7Nors Ingatlanfejlesztő Kft viselje.  

• a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az eljárás megindítására.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester, Főépítész 
 
 
8. napirend: Előterjesztés  szelektív hulladékgy űjtő sziget  üzemeltetés 
szüneteltetésének kérése tárgyában (199. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Erre azért kell sajnálatos módon sort kerítenünk, mert néhány ember a szelektív 
hulladékgyűjtő szigetet szemétbányának használja és ahelyett, hogy a lakosság ezt egy jó 
és hasznos dolognak használhatná, helyett mindenkinek ez bosszúságot okoz, néhány 
gondatlan ember miatt.  
 
Fábry Béla képviselő:  
A közbeszúrt megjegyzésedre szeretném azt elmondani, hogy nagy valószínűséggel nem az 
állandó bejelentett és állandó helyben lakó fóti polgárok viszik oda a kommunális és egyéb 
szemetet, hanem még azt is el tudom képzelni, hogy máshonnan importálódik ide a szemét. 
Ezért az lenne az indítványom, -  nyílván nem kérem, hogy határozati javaslatba legyen 
foglalva -, csak kérem az Aljegyző asszonyt, hogy a közterület-felügyelők a polgárőrökkel, 
vagy a rendőrökkel együttműködve, legyenek figyelemmel arra, hogy ha ezt a két hulladék 
gyűjtő szigetet megszüntetjük, a többi helyen az a szemét, ami eddig oda került, ne jelenjen 
meg, illetve, ha ott megjelenik, akkor azok, akik oda viszik azokat, kapják el. Mert 
egyszerűen valóban civilizálatlan, durvábban fogalmazva pedig bunkóság, hogy olyan 
szemetet visznek oda, ami nem oda való, és aki ezt csinálja, azt meg kell büntetni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Én úgy gondolom, hogy jelenleg aki a szelektív hulladékgyűjtő edényeket ilyen módon 
használja, az nem fog elmenni a másik edényhez, hanem annak ellenére, hogy mi elvisszük 
onnan a hulladékgyűjtő edényeket, le fogja oda rakni a szemetet, a „szemetet lerakni tilos!” 
tábla mellé. Úgyhogy az összes többivel egyetértek, hogy ezeket a helyeket fokozottan kell 
figyelni. El kell érnünk azt, hogy ha valaki ilyen embert fülön csíp, az ne rosszízű 
feljelentésként vegyék, ha valaki ilyet bejelent, és igen is az állampolgárok is segítsék abban 
a várost, hogy egy rendszámot, egy fényképet, egy tanúvallomást igenis tegyenek meg, 
hogy az ilyen embereket ki lehessen szűrni. Teljesen mindegy, hogy honnan hozza, tényleg 
nem egy európai szint, amit itt ezzel kapcsolatban csinálnak. Ugyanakkor számunkra, mint 
önkormányzati vezetők számára, égés az, amikor a Zöldhíd Régió Kft azt mondja, hogy 1o6 
település közül a fóti szelektív hulladék a leggyengébb minőségű, hogy ne használjak 
csúnya szavakat. Mindez azért van, mert képtelenek vagyunk a papírt, a műanyagtól és az 
üvegtől, sörös doboztól megkülönböztetni. Sajnos néhány ember miatt az összes többit is 
büntetni fogjuk, én ezzel tisztában vagyok. Ez azért szüneteltetés, mert nem gondoljuk mi ezt 
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végleges megoldásnak, de valahogy meg kell tanítani az embereket arra, hogy ezt hogyan 
kell használni.  
A 4. sorban azt írta az előterjesztő, hogy „megkéri” a Zöldhíd Régió Kft-t, hogy … - cseréljük 
ki arra a szóra, hogy „felkéri”.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A Bizottságunk két javaslatot fogalmazott még meg, az egyik az volt, hogy szeretnénk kérni, 
hogy a helyi újságban, illetve a honlapon működtessünk egy tudatformáló rovatot, amelynek 
első kiindulásaképpen pontosan ezt a szelektív hulladékgyűjtő szigetek helyzetét és az ilyen 
viselkedést szeretnénk az újságban és a honlapon valamilyen módon megjelentetni. 
Fotókkal együtt, hogy szembesüljön a lakosság ezekkel a dolgokkal.  
A másik javaslatunk az volt, amit Fábry képviselő úr itt már elővezetett, hogy a közterület-
felügyelet szeretnénk, ha folyamatosan ellenőrizné ezeket az elsősorban kritikus területeket, 
de jó lenne, ha az összes szelektív hulladékgyűjtő szigetre sor kerülne, és ha fotó készülne, 
még hasznosabb lenne. Ez a két kiegészítő javaslatunk van.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Nekem volna egy olyan javaslaton, amit a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottságon is elmondtam, 
hogy felkérhetnénk a Közszolgáltató Kft arra, hogy ezekre az ideiglenes jelleggel 
megszüntetett szelektív hulladékgyűjtő szigetekre helyezzünk ki egy táblát, amin a 
megszüntetésnek az indoka szerepelne. Ne ilyen virágnyelven, hanem sarkosabban, vagy 
őszintébben legyen feltüntetve, hogy miért kell ezeket tenni.  
A környékbeli lakókban tudatosuljon, hogy ők most hátrányt fognak szenvedni azért, mert 
van 15-2o-4o-5o ember, aki a bizonyos közösségi szabályokat és normákat nem tartja be és 
gyakorlatilag trágyadombot csinál ezekből a hulladékgyűjtő szigetekből.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosításokat teszem fel szavazásra.  

• Felkérjük a helyi újság és a honlap szerkesztőit, hogy a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek használatával kapcsolatban jelentessenek meg cikksorozatot annak a 
kultúrált használatáról és a tudatformásáról.  

Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

• A közterület-felügyelők folytassanak fokozott ellenőrzést a hulladékgyűjtő szigetek 
környékén és felkérjük a Fóti Közszolgáltató Kft-t, hogy az ideiglenesen 
megszüntetett hulladékgyűjtő szigetekhez helyezzen ki „Szemét lerakása tilos!” 
táblát, és tüntessék fel azt is, hogy miért szűntek meg ezek a hulladékgyűjtő 
szigetek.  

Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
A 199. sz. előterjesztés határozati javaslatot a módosításokkal egyben teszem fel 
szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 

349/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
szelektív hulladékgyűjtő sziget  üzemeltetés szüneteltetésének kérése tárgyában 

(199. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
• kinyilvánítja azon szándékát, hogy a Zöld Híd Régió Kft. által üzemeltetett 

P1005 kódszámú (Kodály Z. – Tanács J. u. sarok) és a P1019 kódszámú 
(Munkácsy M. – Bartók B. u. sarok) szelektív hulladékgyűjtő szigetek 
működését szüneteltetni kívánja. Felkéri a Zöld Híd Régió Kft-t, hogy a 
hulladékgyűjtő szigeteken lévő konténereket a szüneteltetés idejére szállítsa 
el 
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• felkéri a helyi lap és a honlap szerkesztőit, hogy a szelektív hulladékgyűjtő 
szigetek használatával kapcsolatban jelentessenek meg cikksorozatot annak a 
kultúrált használatáról, tudatformálás céljából; 

• felkéri a Jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedést annak érdekében, 
hogy a közterület-felügyelők folytassanak fokozott ellenőrzést a hulladékgyűjtő 
szigetek környékén;  

• felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, hogy az ideiglenesen megszüntetett 
hulladékgyűjtő szigetekhez helyezzen ki „Szemét lerakása tilos!” figyelmeztető 
táblát, amelyen kerüljön feltüntetésre, hogy miért szűntek meg ezek a 
hulladékgyűjtő szigetek.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Földi Pál képviselő:  
Annyit csak, hogy a tudatformálást, a Fóti Vadászklub elkezdte azokon a rendezvényeken, 
amelyeket szervez. Az idei évben is szelektív hulladékgyűjtési totót töltettünk ki a 
gyerekekkel. Tavaly évben a HUKE által rendezett szelektív hulladékgyűjtési road-showt is 
megrendeztük. A tudatformáláson mi már évek óta dolgozunk. Reméljük, hogy nem 
szélmalomharc ez.  
 
 
9. sz. napirend: Előterjesztés Fót-Dunakeszi SZTK járat pályázata tárgy ában (198. sz. 
anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottságok megtárgyalták.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Az anyag, a Versenyszabályzatra hivatkozik. A Versenyszabályzatban az ajánlattételi 
felhívás közzétételére az a megfogalmazás van, hogy a helyben szokásos módon. Mi ezt 
pontosítottuk. Az 1. ponthoz azt a kiegészítést tettük, hogy „a helyi újságban és a honlapon”.  
 
Tehát a határozati javaslat 1. pontja: A mellékelt ajánlattételi felhívást teszi közzé a honlapon 
és a helyi újságban.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Nekem volna egy javaslatom a közzétételre vonatkozóan. Mégpedig a Dunakanyar Régió c. 
újság. Feltételezve, hogy szélesebb körből akarunk meríteni az ajánlatok közül.  Ha csak a 
fóti újságban fog megjelenni, akkor max. a fóti ilyen tevékenységi kört folytató vállalkozók 
fognak ajánlatot adni. Abból pedig nincs egy darab se. Volt egy vállalkozó, aki tavaly 
elhalálozott. Másról nem tudok, aki ilyen szolgáltatást végezne. A Dunakanyar Régió több 
települést érint.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Csak azt szeretném kérdezni, hogy az újság mikor jelenik meg következő alkalommal?  
(Válasz: 2o-a körül.) Az rendben van, mert augusztus 15. a beadási határidő, akkor ha 
nevesítjük az újságot, akkor úgy kell, hogy beleférjen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A szerkesztő úr itt most azt mondja, hogy belefér.  
 
A határozati javaslat úgy szól, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékelt 
ajánlatételi felhívást teszi közzé, a fóti honlapon, a Fóti Hírnökben, és a Dunakanyar-
Régióban. Ez a módosító indítvány.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
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(Földi Pál kiment a teremből, a létszám 8 fő.)  
 
A 198. sz. előterjesztés 2-3. pontja nem változik, egyben aki elfogadja, kérem szavazzon.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
(Földi Pál visszatért a terembe, a létszám 9 fő.)  
 
 
 

350/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
Fót-Dunakeszi SZTK járat pályázata tárgyában  

(198. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. a mellékelt ajánlatételi felhívást teszi közzé, a fóti honlapon, a Fóti Hírnökben, és a 

Dunakanyar-Régióban; 
2. kifejezi azon szándékát, hogy a 2004. évi XXXIII.tv. 8.§-a alapján közszolgáltatási 

szerződést kíván kötni az összességében legkedvezőbb ajánlatot adó vállalkozóval a 
Fót-Dunakeszi SZTK között közlekedő menetrendszerinti autóbuszjárat 
üzemeltetésére 2011. október 01 - 2012. december 31-ig. 

3. felkéri a polgármestert, hogy a 253/2011.(V.18.) határozat szerint a 2011.06.01-
2011.09.30-ig terjedő időszakra a havi 210.000.-Ft+ÁFA szolgáltatási díjat a 
költségvetés soron következő módosításakor a szerződés ellenértékét építtesse be a 
költségvetésbe a KT Dologi Kiadások 51. sor új közlekedési táblák, útburkolati jele 
felfestése sor terhére. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
10. sz. napirend: Előterjesztés  Fót város vízkorlátozási tervének jóváh agyása 
tárgyában   (201. sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Több ilyen fogalmi javítás volt benne. Az egyik a mellékletet képező vízkorlátozási terv 
tetején a nagybetűs részben, ami eredetileg úgy hangzik, hogy a településen vízkorlátozást 
rendel el az alábbi esetekben, ezt javítsuk át, hogy „rendelhet el”. Ez nem egy kötelező 
érvényű dolog, bár célszerű. Ez joga a polgármesternek, nem pedig kötelessége.  
A következő, az ugyanezen oldalon a) fejezet utolsó mondata: „az ebből fakadó 
kapacitáscsökkenés áll elő” – ez elég értelmetlen. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságon 
úgy módosítottuk, hogy „ha ebből fakadóan kapacitáscsökkenés áll elő”. Tehát a fenti 
mondatra vonatkozó környezeti katasztrófa, vagy egyéb rendkívüli események esetében 
előálló kapacitás-csökkenés miatt. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságon eldöntöttük azt, 
hogy úgy lesz szép és kerek a mondat, hogy ha úgy hangzik, hogy „ha a fentiekből fakadóan 
kapacitáscsökkenés áll elő” akkor rendelheti el a polgármester a vízkorlátozási terv 
életbeléptetését.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Elsőként talán Szabó képviselő társam, bizottsági elnök úr, nem fog megharagudni, hogy ha 
úgy fogalmazok, hogy egy szakember véleményét szeretném megkérdezni atekintetben, 
hogy itt egy lehetőség, vagy kötelezettség van a vízkorlátozás elrendelése tekintetében. Mert 
én félek tőle, hogy itt nem lehetőség, hanem kötelezettség van azokban az esetekben, ami 
az a)-d) pontokig terjedő eseteket jelenti.  
A második, hogy a rendelkezés 3. oldalán, mindenfajta tilalmak vannak, lehet, hogy nem volt 
elég figyelmes az olvasásom, de azt viszont tudom, hogy nagyon sok fóti háztartásban saját 
kút van. Saját kútról öntözik a kertet, a poros utcákat stb. A korlátozás a közüzemi ellátásra 
vonatkozik. Valahol ezt a fél mondatot, hogy a vezetékes vízből tilos locsolni, ezt bele kell 
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tenni, mert egyébként azokat az embereket, akik a saját kútjukról locsolnak, azokat is 
megbüntetik, és gondolom, ezt nem kellene. Még amikor a DMRV szakemberei jönnek ki és 
ellenőrzik a vízórákat, direkt megnézik azt, hogy van-e saját kútja valakinek, hogy a 
tényleges fogyasztás és a mért fogyasztás közötti különbség valami manipuláció eredménye 
legyen.  
 
Csákai Gyula tanácsadó:  
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi tv 7-8 §-a részletezi azt, hogy az önkormányzat 
kötelessége az egészséges ivóvízzel ellátás biztosítása az üzemeltetővel való szerződés és 
minden egyéb útján. Ennek egy különleges esete, amikor a vízellátás valamilyen okból 
egyensúlyvesztésben van, akár mennyiségi, minőségi okból. Ilyenkor a kármérséklés, meg a 
probléma csökkentése érdekében, én úgy érzem, hogy azt a kötelességét úgy teljesíti az 
önkormányzat, ha a polgármester a Vízművel egyetértésben elrendelhet vízkorlátozást. Én 
úgy érzem ez a szóhasználat megfelelő, vagy maradhat talán.  
A másik dolog, hogy természetesen ez a rendelet a közüzemi vízellátás, a 
szennyvízelvezetést végző cég és az önkormányzat kötelezettsége. Tehát értelemszerűen a 
saját kútból való locsolásra nem vonatkozik. Amikor a Vízmű, vagy az Önkormányzat a 
végrehajtás fegyelmezettségét ellenőrzi, akkor az illető megmutatja a saját kútját.  
Ha adott esetben, lesz ilyen elrendelés, akkor annak a mondatai közé be kell tenni, hogy 
természetesen saját kútból mindenki locsolhat, de az ivóvízzel nem.  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Az Emberi Erőforrás Bizottságon azon túlmenően, amit Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB 
elnök úr elmondott, mert azt mi is támogattuk, még további módosító javaslatok is születtek. 
Pontosan erre a kérdésre, hogy akinek saját kútja van, azt hogyan tudja figyelembe venni a 
vízkorlátozási tervnél. Ott ahol a korlátozásoknál az van írva, hogy „tilos”, 3. oldalon, 
intézkedés terjedelme, a „tiloshoz” kiegészítésként oda kellene írni, hogy „a vezetékes 
vízhálózatról” szövegrészt. És akkor világos, hogy ez csak a vezetékes vízhálózatra 
vonatkozik, illetve a 4. oldalon is mellé kell írni hogy „vezetékes vízhálózatról”.  
Még egy helyen célszerű beírni, a 4. oldalon az intézkedés terjedelménél, úgy szól a mondat, 
hogy a 2. fokozatban elrendelteken felül, felhívást kell intézni az 1. sz. mellékleten szereplő 
nagyfogyasztók felé, hogy a napi vezetékes vízfogyasztási igényüket 4o %-kal csökkentsék.  
Még egy módosító javaslatunk van, ami talán picit szőrszálhasogatásnak tűnhet. A 3. oldal 
legalsó sorában a mindennemű tömlős locsolás és mosás a település egész területén, ezt 
értheti úgy az illető, hogy a tömlős locsolást és a mosást, ami automata mosógéppel se 
moshat, tehát ha félre akarja érteni, akkor ezt félre tudja érteni. Még ha az „és” helyett egy 
vessző kerül, akkor világos, hogy a tömlős locsolás, és a tömlős mosásra vonatkozik a 
dolog. Nyelvtanilag így pontos.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosító javaslatok:  
A Vízgazdálkodási Intézkedési Terv megfogalmazásában a címben, a település 
polgármesterére vonatkozó törvények, rendeletek, és végrehajtási utasítások alapján a 
településen vízkorlátozást rendelhet el.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem – elfogadva.  
 
a.) pont utolsó mondata: Az „ebből fakadó” arra változik, hogy „fentiekből fakadóan” 
kapacitáscsökkenés áll elő.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
3. oldal: intézkedés terjedelme: „tilos” után bekerül az a beszúrás, hogy „tilos vezetékes 
vízhálózatról”… 
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
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II. fokozat, intézkedés terjedelme: ugyanígy bekerül, hogy „tilos vezetékes vízhálózatról 
”, valamint a „tömlős locsolás és mosás” úgy változik, hogy „ tömlős locsolás, mosás”.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
III. fokozat, (4. oldal): intézkedés terjedelme: 1. bekezdés nagyfogyasztók felé, hogy a napi 
vezetékes fogyasztási igényüket 4o %-kal csökkentsék.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
Aki ezekkel a módosításokkal a határozati javaslatot elfogadja, az kérem, szavazzon. 
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
 

351/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
Fót város vízkorlátozási tervének jóváhagyása tárgyában    

(201. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza a Polgármestert 
a Fóti Vízkorlátozási Intézkedési Terv aláírására. 

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
11. napirend: Előterjesztés irodaszer beszerzés, megismételten lefol ytatott 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetése tárgyában (213. sz. anyag) 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A 6 határozati javaslat mellé a bizottság egy 7. határozati javaslatot csatolt, amelyben felkéri 
a Jegyzőt, hogy oldja meg az intézményenkénti egységes irodaszer, tisztítószer, 
készletnyilvántartás (bevétel-kiadás) 2011. augusztus 1-től való dokumentálását.  
A soron következő beszerzési eljárásban a készletnyilvántartásból szerzett adatok alapján 
kell a készlet-fajták és a mennyiségi tételeket meghatározni.  
A magyarázat: ez az év először, amikor az irodaszer és a tisztítószer beszerzést 
központosítottuk, erre történt a közbeszerzési pályázat kiírása kétszer, mert az első 
sikertelen volt. A másodiknak most fogunk eredményt hirdetni. Most fog augusztus 1-től 
megtörténni az, hogy egy szállító fogja szállítani minden intézménynek külön-külön az 
igényelt irodaszert szállítólevélen, és a Hivatal pedig egyben fogja a számlát rendezni. 
Amiért a Könyvvizsgáló úr segítségével ezt a határozati javaslatot megfogalmaztuk, annak 
az az oka, hogy nyomon tudjuk követni az irodaszernek és a tisztítószernek a mennyiségét 
és a következő alkalommal, amikor újra meg kell közbeszereztetni, akkor olyan adataink 
lesznek, amelyekkel már tudunk dolgozni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Más hozzászólást nem látok. Aki az Elnök asszony által elmondott módosító indítványokat 
elfogadja, kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
Elmondom, hogy a PBS Hungary fogja szállítani Fót város intézményeinek és hivatalának az 
irodaszereket. Tehát aki a 213-as előterjesztésben leírt határozati javaslatot az előbb 
megszavazott módosításokkal egyben elfogadja, az kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
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352/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
irodaszer beszerzés, megismételten lefolytatott közbeszerzési eljárás eredményhirdetése 

tárgyában  
(213. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. az irodaszer tárgyában megismételten lefolytatott „Fót irodaszer beszerzése (2011-2013) 

#2” elnevezésű közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja; 
2. a PBS Hungária Kft.-t (1116 Budapest, Építész u. 8-12.) hirdeti ki nyertesnek, amely az 

általa forgalmazott termékek katalógus áraiból 30%-os árkedvezményt biztosít; 
3. a második legjobb ajánlattevőnek a BUDAPIÉRT Kereskedelmi Zrt.-t jelöli meg, amely az 

általa forgalmazott termékek katalógus áraiból 4,5%-os árkedvezményt biztosít; 
4. az Ecoffice Technology Kft. ajánlatát a Kbt. 88. § (1) bekezdés e) pontja alapján 

érvénytelennek nyilvánítja, mivel nem felelt meg a szerződés teljesítéséhez szükséges 
alkalmassági követelményeknek; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 2. pontban megjelölt nyertes ajánlattevővel a szállítási 
szerződést kösse meg; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a beszerzés költségeinek fedezetéül 4,5 millió forintos 
keretösszeget biztosítson a 2011. évi költségvetés „vis maior” során képződött 
időarányos megtakarítás terhére; 

7.   felkéri a Jegyzőt, hogy intézkedjen az intézményenkénti egységes irodaszer, tisztítószer,     
      készletnyilvántartás (bevétel-kiadás) 2011. augusztus 1-től való dokumentálásáról, mivel     
      a soron következő beszerzési eljárásban a készletnyilvántartásból szerzett adatok    
      alapján kell a készlet-fajták és a mennyiségi tételeket meghatározni. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
 
12. napirend: Előterjesztés  az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utca i tagóvoda 
engedélyes terveinek tárgyában (214. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Hozzászólást nem látok, bizottsági módosítás az egyiken sem volt. A 214. sz. előterjesztés 
határozati javaslatára kérem a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

353/2011. (VII. 13.) KT Határozat 
az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás utcai tagóvoda e ngedélyes terveinek tárgyában 

(214. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzat szerint folytasson le vállalkozói ajánlatkérői 

eljárást a 971 hrsz-ú ingatlanra ingatlan értékbecslő kiválasztására;  
2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pont alapján bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb 

ajánlatot adó ajánlattevővel kössön szerződést; 
3. kifejezi azon szándékát, hogy az 1. pontban meghatározott terület tulajdonjogát 

mindenekelőtt adásvétel jogcímén kívánja megszerezni, melynek érdekében felkéri a 
Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az 971 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával 
akként, hogy vételárként legfeljebb a 2. pont alapján megbízott ingatlan-értékbecslő által 
meghatározott vételárat ajánlja fel; 

4. kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben a 971 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogát adásvétel 
útján nem tudja megszerezni, úgy megkísérli a tárgyi ingatlant tartós bérletbe venni; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az 3-4. pontban meghatározott tárgyalás 
bármelyike eredményre vezetett, úgy arról készíttessen előterjesztést a képviselő-testület 
soron következő ülésére;  
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6. dönt arról, hogy amennyiben a 3-4 pontban meghatározott tárgyalások legkésőbb 2011. 
augusztus 31-ig nem vezettek eredményre, úgy felkéri a Jegyzőt és Nemeshegyi Gyula 
tervezőt, hogy a parkolóhelyek elhelyezésére a lehetőségeknek megfelelően – 
amennyiben lehetséges - dolgozzon ki más megoldást; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy amennyiben az 6. pont alapján kidolgozott megoldások nem 
valósíthatók meg, úgy azonnali hatállyal indítsa meg az ingatlan kisajátítása iránti 
eljárást, azaz forduljon kisajátítási kérelemmel a Pest Megyei Kormányhivatalhoz; 

8. felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzat szerint folytasson le vállalkozói ajánlatkérői 
eljárást a 7. pontban megjelölt kisajátítási kérelemhez szükséges kisajátítási terv 
elkészítésére,  

9. felkéri a Polgármestert, hogy a 8. pont alapján bekért árajánlatok közül a legkedvezőbb 
ajánlatot adó ajánlattevővel kössön megbízási szerződést; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy kisajátítás esetén az eljáráshoz szükséges pénzügyi 
fedezeti nyilatkozatot adja ki a Pest Megyei Kormányhivatal részére;  

11. felkéri a Jegyzőt, hogy az 7. pontba megjelölt kisajátítási kérelem benyújtásához 
szükséges dokumentumok elkészíttetéséről és beszerzéséről gondoskodjon. 

12. felkéri a Polgármestert, hogy az ingatlan-értékbecslés, a vételár, illetve a bérleti díj, 
valamint az esetleges kisajátítás teljes költségeinek fedezetét a 2011. évi költségvetés 
soron következő módosításába építtesse be. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Képviselő-testület átalakul taggyűléssé (16 óra 2o perc), és taggyűlési határozatot kell 
hoznunk.  
 
 
13. napirend: A Fóti Közszolgáltató Kft részére nyújtandó tagi k ölcsön tárgyában  (215. 
sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
1o perc szünetet kérek. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tagjai ezt a napirendet 
átnéznék, mert nem tárgyaltuk.  
 
Szünet.  
 
Szünet után 17, 08 perckor folytatódik az ülés.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Folytatjuk a testületi ülést, megadom a szót Szabó Mihály képviselő úrnak.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A Peszeki urat hívtam, a Fóti Településszolgáltató KHT könyvvizsgálóját, aki azt a meglepő 
információt adta, és megkérem a Kft ügyvezetőjét, hogy erősítse meg, hogy igaz-e, hogy ezt 
a szerződést, amely ingyenes használatbavételről szól ez, több hónappal ezelőtt a 
végelszámoló felmondta. (Pozderka Gábor válasza: ez így van.)  
De a Kft nem kapott róla semmit, itt van a Kft ügyvezetője és jogi képviselője és nem tudnak 
róla.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Nem emlékeznek, mert amikor a zárómérleg készült, a Csorbánénak az ügyvédje mondta fel 
az ingyenes szerződéseket.  
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A háttérből Dr. Szotyori Judith ügyvédnő hangja hallható mikrofonon kívül, nem 
jegyzőkönyvezhető. 
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslata az volt, hogy változatlan formában 
fogadjuk el ezt a taggyűlési határozatot, ill. azzal a változtatással, hogy az összeg kereken 5 
millió Ft.  
 
Aki a módosítást támogatja, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
Fábry Béla képviselő úr távozott, a létszám 8 fő.  
 
Aki a 215. sz. előterjesztés határozati javaslatát az előbb megszavazott módosítással 
elfogadja, az kérem, szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

 
4/2011. (VII.13.) Taggyűlési határozat  

A Fóti Közszolgáltató Kft részére nyújtandó tagi kölcsön tárgyában   
(215. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint a Fóti Közszolgáltató Kft. (a 
továbbiakban: Kft.) egyszemélyi tulajdonosa 
1. dönt arról, hogy 5 millió Ft tagi kölcsönt nyújt a Kft. részére annak érdekében, hogy az a 

Fóti Településszolgáltató Kht. v.a. által továbbszámlázott költségeket ki tudja egyenlíteni; 
2. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti tárgyban a Kft.-vel kössön tagi kölcsön 

szerződést; 
3. a tagi kölcsön összegét a céltartalékban szereplő „Fejlesztési tartalék-

településüzemeltetési feladatokra” sorról biztosítja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: a tulajdonos képviseletében Polgármester, Kft. ügyvezetője  
 
A testület újra Képviselő-testületként folytatja munkáját.  
 
 
14. napirend: A Fóti Közszolgáltató Kft új gépjárm ű beszerzéséhez szükséges 
önkormányzati kezességvállalás tárgyában (216. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Kft-nek van egy 1o milliós rövidtávú fejlesztési kerete, amit feltöltött tartalommal. A testületi 
határozat szerint én voltam azzal megbízva, hogy ezt jóváhagyjam. Én ezt jóváhagytam. Ez 
a keret tartalmaz egy gépkocsi vásárlást, amit ők hitelre fognak megvenni. Ennek a kezdő 
részlete 3 millió Ft. Ahhoz hogy a hitelszerződés életbe lépjen, a Polgármester aláírása 
szükséges a szerződésen, és kezességvállaló nyilatkozatot kell tennie. Ezért a határozati 
javaslat arról szól, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, 
hogy az Önkormányzat nevében a KFT beszerzendő ételszállító gépkocsija zártvégű 
lízingszerződésével kapcsolatban készfizető kezességet vállaljon.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
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354/2011. (VII. 13.) KT határozat  
A Fóti Közszolgáltató Kft új gépjármű beszerzéséhez szükséges önkormányzati 

kezességvállalás tárgyában 
(216. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat 
nevében a KFT beszerzendő ételszállító gépkocsija zártvégű lízingszerződésével 
kapcsolatban készfizető kezességet vállaljon.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
 
15. napirend: Egyházi rendezvények keret felosztása tárgyában (217. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Költségvetésünk tartalmaz egy 5oo e Ft-os keretet, amit az Emberi Erőforrás Bizottságra 
szignáltunk, hogy az ő véleménye alapján legyen ez felosztva. Elkövettük azt a hibát, hogy 
nem szavaztuk meg akkor, hogy a Bizottság véleménye alapján, a Polgármester 
gondoskodjon ennek a kifizetéséről. Az Emberi Erőforrás Bizottság a feladatát elvégezte. 
Gyakorlatilag a határozati javaslat tartalmazza már a felosztást is, ami az Emberi Erőforrás 
Bizottság javaslata. A 2. pont az, hogy felkéri a polgármestert, hogy a kedvezményezett 
gyülekezetekkel kösse meg a támogatási szerződéseket és intézkedjen a támogatások 
folyósításáról. Van egy támogatási szerződés-tervezet csatolva az előterjesztéshez. Ebben 
van egy 6. pont, ami azt mondja, hogy a támogatott köteles a támogatás felhasználásáról 
részletes pénzügyi elszámolást készíteni. A Polgármester asszony kiadott egy ilyen 
utasítást, hogy hogyan kell elszámolni. A 6. pontban a kipontozott részbe javaslom, hogy 
határidőnek 2012. január 31-et írjuk be. Ez elfogadható?  
 
Földi Pál képviselő:  
Én azért is üdvözítőnek tartom ezt az előterjesztést, mert ami kálváriát eljártam én is ezzel a 
támogatási szerződéssel, az nem volt semmi. Igazán az én arcomnak kellett pirulni azért, 
mert nem tudok bizonyos dolgokat kifizetni, és itt a színpadtechnikára gondolok, ami elég 
jelentős pénzösszeg volt, durván a felét nem tudtam kifizetni. Nekem kellett sűrű elnézést 
kérni, azért hogy a megrendelt munkát miért csúsztatva fizetem ki. A Polgármester Asszony 
utasításában szerepel, hogy az összeggel, eredeti számlák alapján kell elszámolni.  
Elég nehéz lesz egy egyesületnek eredeti számlákat mellé tenni, azért, mert az már a 
könyvelésben lesz akkor 2012-ben. Ezért kérném, hogy a számla másolatát fogadják el. Én 
szívesen behozom az eredeti számlát, és az átutalási megbízást, de ne akkor kelljen 
eredetivel igazolni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ez teljesen jogos, az eredeti számla mindig a szervezetnél kell, hogy maradjon. A hiteles 
másolatot kell becsatolni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Legelőször is annyi, hogy először is örvendezek, mert ez az első és mindmáig egyetlen 
olyan képviselő-testületi előterjesztés, ami egyesületeknek odaítélt támogatásról szól, és 
mellé van csatolva egy támogatási szerződés. Ezt köszönöm szépen. Hosszú hónapok 
munkájával sikerült kivívni, hogy amikor szavazunk, akkor legyen ott egy támogatási 
szerződés.  
Amit az előterjesztés hiányának tartok, az az, hogy nem látom, hogy milyen programokra 
megy ki a támogatás. Ebben a ciklusban, és az előző ciklusban is minden egyes támogatást 
a Képviselő-testület úgy ítélt oda, hogy az egyesület, szervezet beadta az igényét, és azt, 
hogy milyen rendezvényre kívánja fordítani. Tehát nem az a baj, hogy melyik egyház, melyik 
felekezet, hanem hogy nincs mögötte, hogy melyik rendezvény.  
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Hátul a rendkívüli bizottsági ülésen a Jegyző úr talán valami olyasmit is említett, hogy ez már 
szinte követelmény, hogy a célzott támogatáshoz legyen egy konkrét magyarázat.  
 
A támogatási szerződés 2. pontja: „támogatást kizárólag a jelen szerződés mellékletét 
képező programtervben foglalt egyházi, kulturális rendezvényekre fordítható”. Ez benne van 
a szerződésben, és ha itt lenne ez a mellékletet képező programterv, akkor nem 
akadékoskodnék.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Meg kell, hogy szakítsalak, és nem akarok csúnyán fogalmazni. Az Emberi Erőforrás 
Bizottság meg lett bízva a 218/20121. (V.18.) határozattal. A Bizottság az összes dolgot, 
amit Te elmondtál, áttekintette. Akkor ne haragudj, nem vagy tagja a Bizottságnak, 
elmehettél volna, megnézhetted volna, két ülésen ezzel foglalkoztak. Meg volt hívva az 
összes egyházi vezető. Mondhatnám, hogy néha már méltatlan vitákról is szó volt, nem volt 
egyszerű ez a dolog, nem vettél benne részt, nem vagy benne abba a Bizottságba, most Te 
éppen a Bizottság munkáját kérdőjelezed meg, amit elvégzett, és olyat kérsz, amit a 
Bizottság elvégzett. Nem hiszem, hogy Neked ezt itt kellene tenned.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke (ügyrendben): 
Nem kérdőjeleztem meg a Bizottság munkáját, az előterjesztés hiányosságait vetettem fel. A 
testületi határozat pedig arról szól – emlékezetem szerint -, hogy egyházi szervezetek, 
felekezetek által szervezett programok támogatására tegyen javaslatot. Maga az 
előterjesztésben nem programok javaslatai vannak, hanem szimplán egyházi felekezeti 
gyülekezetek támogatása.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Bekérték a programokat, és aszerint osztották a pénzeket. Megszakítom a hozzászólásod, 
ne haragudj.  
 
Földi Pál képviselő:  
Csak annyiban módosítanám a Misi hozzászólását, hogy ezt a szerződés-tervezetet a 
januári költségvetésnél kellett volna megszavaznunk, mert akkor nem került volna sor erre a 
sürgősségi indítványra. Ahogy az előbb is mondtam akkor kellett volna megkötni ezt a 
támogatási szerződést, és akkor ők sem lennének gondban, hogy mikor használják fel a 
különböző rendezvényeikre.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Egészen pontosan rendezvény előtt kell megkötni, hogy ne járjanak úgy, mint ahogy Te 
jártál. 
 
Egy módosító javaslat volt, hogy a támogatási szerződés 6. pontjában, a pontok helyére azt 
írjuk, hogy 2012. január 31. (elszámolás határideje)  
Szavazás eredménye: 7 igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozati javaslatra kérek szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
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355/2011. (VII. 15. ) KT határozat  
Egyházi rendezvények keret felosztása tárgyában 

(217. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. elfogadja az Emberi Erőforrás Bizottság alábbi javaslatát, amely a 2011. évi 

költségvetésben biztosított, egyházi rendezvények támogatására fordítandó keretösszeg 
fóti gyülekezetek közötti felosztásáról szól: 

 
Fóti Római Katolikus Gyülekezet     180.000,-Ft 
Fót-Központi Református  Gyülekezet     95.000,-Ft 
Fót-Kisalag Református Gyülekezet      75.000,-Ft 
Fóti Evangélikus Gyülekezet          75.000,-Ft  
Fóti Baptista Gyülekezet       75.000,-Ft 

 
2. felkéri a Polgármestert, hogy a kedvezményezett gyülekezetekkel kösse meg a 

támogatási szerződéseket és intézkedjen a támogatások folyósításáról úgy, hogy a 
támogatási szerződés 6. pontjában az elszámolás határidejét 2012. január 31-vel 
határozza meg.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Egyebek napirend:  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A szünet kezdetén kiosztottam a képviselő-társaknak a Pilis Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalának jegyzőkönyv-kivonatát, ami arról szól, hogy Pilis város 
szeretné, hogy ha Dr. Csiki Gábor jegyző úr, helyettesítői jegyzői feladatkör ellátást 
végezne, 2011. augusztus 31-ig. Heti 8 órában, megbeszélésünk szerint fóti 
munkaidőn kívül, vagy hétvégén történne.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  
Tisztelt Képviselő-testület! Tisztelt Alpolgármester Úr! Azért kértem a testülettől, illetve 
az Alpolgármester úrtól, hogy „egyebek” napirendi pont alatt még vegye fel a témát a 
testület amennyiben lehetséges, mert a pilisi Képviselő-testület  ülésén felmerült ez a 
probléma. Három olyan jelenleg futó pályázatunk van, ami augusztus 31-i lezárású. 
Képviselők, bizottsági elnökök, akik pályázatokat koordinálnak, azok tudják, hogy a 
projekt-menedzser személyének a változás bejelentése mindenképpen macerás. 
Nevezetesen, ebben az esetben, ha változás bejelentést kell eszközölni, akkor 
elhúzódik a pályázat és csak Alpolgármester úrnak mondtam el, hogy a pilisi 
költségvetésben jelenleg lyuk van. A bevételi oldalon nagyon nagy hiányosság van, 
mert ezek olyan felhalmozási célú pénzeszközök voltak, meg vannak is, amelyek már 
kiadási oldalon megjelentek, mert mindhárom pályázatnál sajnálatosan 
utófinanszírozás lett bejelölve a pályázat finanszírozásának módjaként.  
Amit Alpolgármester úr elmondott, azt tudnám még megerősíteni. Ahhoz, hogy a két 
Képviselő-testület  munkáját folyamatosan ki tudjam elégíteni, a most folyamatban lévő 
anyagokat én már írásban is tudom véleményezni. Írásban is hozzá tudok tenni. Tudok 
egyeztetni péntek délután, illetve szombati nap. Csak kérném a Képviselő-testület  
hozzájárulását ehhez a dologhoz. Ami személyesen megoldandó, illetve egyeztetendő, 
az augusztus első két hetében, amikor itt igazgatási szünet lesz, azt le tudom 
bonyolítani a pilisi hivatalban.  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Hozzászólást nem látok, határozati javaslat:  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a szerdai 
ülésekhez igazodóan, valamint a Polgármesteri Hivatal működéséhez illeszkedően Dr. 
Csiki Gábor jegyző (an: Retkes Margit, szül: Budapest, 1975. január 09., állandó 
lakcím: 10,37. Budapest, Aranyvölgy u. 27.) határozott időre, 2011. július 19. napjától 
2011. augusztus 31. napjáig heti 1 nap, napi 8 órai időtartamra helyettesítés céljából 
közszolgálati jogviszony keretein belül Pilis város helyettesítő jegyzői feladatait ellássa.  
Szavazás eredménye: 8 igen – elfogadva.  
 
 

356/2011. (VII. 15. ) KT határozat  
Dr. Csiki Gábor jegyző, helyettesítő jegyzői feladat ellátásának engedélyezése tárgyában  

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy Fót Város 
Polgármesteri Hivatala működéséhez illeszkedően, valamint a szerdai ülésekhez 
igazodóan, Dr. Csiki Gábor jegyző (an: Retkes Margit, szül: Budapest, 1975. január 
09., állandó lakcím: 1037. Budapest, Aranyvölgy u. 27.) határozott időre, 2011. július 
19. napjától 2011. augusztus 31. napjáig heti 1 napon, napi 8 órai időtartamra 
helyettesítés céljából közszolgálati jogviszony keretein belül Pilis város helyettesítő 
jegyzői feladatait ellássa.  
Határidő: azonnal 
Felelős:   Polgármester  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Csak annyit szeretnék hozzászólni röviden, hogy a mai napon kiderült, hogy ez a papír 
már egy pár napja itt van a Polgármesteri Hivatalban, és mi képviselők ezt se kaptuk 
kézhez.  
 
Földi Pál képviselő:  
Annyit szeretnék csak a képviselőknek mondani, hogy Grigalek Lászlóval elmentünk a 
XVI. kerületbe, és megnéztünk egy útépítést, ami költséghatékonyságában nagyon jó 
paramétereket mutat, és mi szubjektumként tudjuk csak mondani, hogy jelen 
pillanatban jónak tartjuk. Ezt, a technológiát nyilván meg kell ismerni a Képviselő-
testületnek, jövő héten hétfőn-kedden megyünk el ennek az útnak az aszfaltozására. 
Ha valakinek van kedve, szóljon, nagyon szívesen elmegyünk együtt. Lacival 
megnézzük, hogy milyen lesz az útfelület. A képviselőknek jó lenne bemutatni, hogy 
lássák, milyen ez, hogy néz ki, ha valakinek van kedve a XVI. kerületben a Szlovák 
útnál vannak azok a zsákutcák, amiket most jelen pillanatban evvel a technológiával 
csinálnak. Ez az Ordas utca, Aradi utca környéke, meg lehet nézni milyen az alapja és 
utána milyen lesz rajta az aszfalt. Erről majd a későbbiek folyamán valószínűleg lesz 
még tárgyalásunk. Szeretném a figyelmébe ajánlani mindenkinek. Köszönöm.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Annyit, hogy a Képviselő-testületet összehívta a Polgármester asszony, és nem tudtunk 
minden napirendet megtárgyalni. A bizottságok sem tudtak minden napirendi pontot 
megtárgyalni. Jövő héten hétfő, kedd, szerdán lesznek bizottsági ülések. Csütörtökön 17 
órától szerettünk volta testületi ülést tartani, de mint kiderült, akkor itt a Művelődési Házban 
az állattartási rendelettel kapcsolatos lakossági fórum lesz. Kérdés, hogy a testületi ülést 
mikor tudjuk megtartani? Vagy előtte, pl. 2-3 órakor, ha végeznénk, de erre kevés a 
garancia. De ha nem tudunk garanciát vállalni, hogy csütörtökön elkezdjük 14-kor és 
végzünk 17 óráig, akkor azt mondom, hogy a péntek marad.  
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(A háttérből Dr. Szotyori Judith ügyvéd hangja hallható mikrofonon kívül, tájékoztatja a 
jelenlévőket, hogy az SZMSZ a rendkívüli ülés időpontját szabályozza.)  
 
Vagy, még egy lehetőség van, a szerda 17 óra. Marad akkor ez.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Nem igazán látom, hogy miért ne lehetne, bár az SZMSZ-ben az van, hogy délután 17 órától 
lehet tartani, de hogy délután 17 órakor jöjjünk össze tizenvalahány, köztük elég sok 
fajsúlyos anyag tárgyalására, az garantált, hogy éjfélig ott leszünk. SZMSZ szerint 21 óra 
után nem lehet tartani, a gyakorlatban pedig ilyen fajsúlyos anyagok összezsúfolása 
kapkodáshoz vezet. Mi történne akkor, milyen következménye van annak, hogy az SZMSZ-
től eltérően hívja össze az Alpolgármester úr a testületet, pl. de 10 órára. Lesz ennek 
valamiféle következménye? Nem lesz.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ha a bizottságok, ha elvégzik a munkájukat, ma is egy előterjesztés volt, ami miatt vita volt, 
egyébként a többi nem vett el 3 percnél többet egyik se.  
Tehát szerdán 20-án 17 órakor testületi ülés, arra készüljön mindenki.  
 
A mai testületi ülést bezárom, köszönöm szépen mindenkinek az együttműködést.  
 

k.m.f.  
 
 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor  
alpolgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
    jegyzőkönyvvezető  
    Fót, 2011-07-18.   

 
 


