
19/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 20-án 1718 perc kezdettel  
(a Polgármesteri Hivatalának Házasságkötő termében) megtartott nyílt, rendkívüli üléséről. 

 
Jelen vannak:  Cselőtei Erzsébet polgármester  
  Dr. Csiki Gábor jegyző  
  Polgár Erzsébet aljegyző 
  Bartos Sándor alpolgármester 
  Pozderka Gábor alpolgármester 
  Bukta András képviselő  
  Földi Pál képviselő  
  Gráf Mihály képviselő  
  Grigalek László képviselő  
  Koncz János képviselő  
  Lévai Sándorné képviselő  
  Szabó Mihály képviselő  
 
Igazoltan távol: Fábry Béla képviselő  
 
Igazolatlanul távol: - 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd  
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - 
 
Egyéb: az egyes napirendi pontok vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali 
munkatársak, és az intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszönti a megjelenteket a 2011. július 13-i ülés folytatásán, - amely nyílt és zárt napirendi 
pontokat is magába foglal. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület mai, rendkívüli 
ülése határozatképes, 9 fő van jelen.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő szabadságát tölti, ezért igazoltan távol van. 
Szabó Mihály képviselő később érkezik.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület tagjai az írásban kiküldött napirendi pontokkal 
kapcsolatban tegyenek javaslatot.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Javasolja, hogy a nyílt ülés 5. napirendi pontját, amely a 206. számú előterjesztés, és egyúttal 
a magánerős lakossági útrendelet módosításáról szól - tekintettel arra, hogy jelentős számú 
lakos megjelent a képviselő-testület mai ülésén – kerüljön a nyílt ülés első napirendi 
pontjaként megtárgyalásra.  
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Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
A 220. számú előterjesztést, a Képviselő-testület zárt ülésére javasolja felvenni, 15. napirendi 
pont alatt.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület nyílt ülésen tárgyalja meg a 221. sz. előterjesztést 
(11. napirendi pont), a kiosztásra került 219. sz. előterjesztést (12. napirendi pont), valamint a 
222. sz. előterjesztést, amelynek anyagai kerüljenek a képviselő-testület ülésén napirendre. 
 
Bukta András képviselő:  
Javasolja, hogy a Képviselő-testület zárt ülésére készített 220. sz. előterjesztést (amely az 
orvosi rendelő létrehozásával kapcsolatos) közérdekből nyílt ülésen kerüljön megtárgyalásra 
(14. napirendi pont alatt).  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Indítványozza a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nevében a tankönyvtámogatás ügyének, a 
képviselő-testület nyílt ülésén történő tárgyalását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosító javaslatok alapján a következő javaslatot teszi és kéri a szavazást.  
 
1. napirendi pont:  
206. sz. előterjesztés, „A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és 
önkormányzati támogatási rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna 
közmű-hozzájárulás fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX.18.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában”.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva. 
  
11. napirendi pont: 
220. sz. előterjesztés, „Új orvosi rendelő létrehozása tárgyában”.  
Gráf  Mihály képviselő úr javasolta a napirendi pont anyagának a képviselő-testület zárt 
ülésen történő megtárgyalását, amelyet visszavont, ezért a napirendi pont anyaga nyílt ülésen 
kerüljön megtárgyalásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
12. napirendi pont: 
221. sz. előterjesztés, „Az I. Fóti Paradicsom és Fröccs Fesztivál megrendezése tárgyában” 
képviselő-testület nyílt ülésre történő felvétele.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
13. napirendi pont:  
219. sz. előterjesztés, „ A 2011. évi iskolatej programban való részvétel tárgyában” képviselő-
testület nyílt ülésre történő felvétele.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke 17 26 –kor a Képviselő-
testület ülésezésére szolgáló hivatalos ülésterembe megérkezett, így a Képviselő-testület 
létszáma 10 fő.  
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14. napirendi pont:  
222. sz. előterjesztés, „A lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás 
önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról” szóló 
21/2001. (XI.28.) sz. KT rendelet módosítása tárgyában.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
15. napirendi pont:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság tankönyvtámogatással kapcsolatos javaslata.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület – nyilvános és rendkívüli ülése kezdetén, 
Cselőtei Erzsébet polgármester által összefoglalt módosító és kiegészítő indítványok szerint - 
10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. július 20-i rendkívüli, nyilvános, illetve zárt 
ülése módosított és kiegészített napirendjét, amely az alábbi: 
 
Nyilvános, és rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje:  
1. napirend: A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati 
támogatási rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-
hozzájárulás fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX.18.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában. (206 sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
2. napirend: A HOZO Kft. tulajdoni viszonyok rendezése iránti kérelme tárgyában (105/b. 
sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 
3. napirend: A Fáy András Általános Iskola és Óvoda, illetve az Önkormányzati Zeneiskola 
Alapító Okiratának módosítása tárgyában (218. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 
4. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. sz. 
módosítása (193. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5. napirend: A települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) sz. KT rendelet 
módosítása tárgyában (187. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
6. napirend: Előterjesztés a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2010. 
(VII.7.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában (211. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
7. napirend: A Képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 
24/2008.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (135/a. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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8. napirend: Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terv felülvizsgálata 
tárgyában  (208. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
9. napirend: „Balogh Sándor” Stadion klubépületének ereszcsatorna rendszer kiépítése 
tárgyában  (205. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
 
10. napirend: Nyitás érzékelő riasztók beszerzése tárgyában (212. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke 
 
11. napirend: Új orvosi rendelő létrehozása tárgyában (220. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
 
12. napirend: Az I. Fóti Paradicsom és Fröccs Fesztivál megrendezése tárgyában (221. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
13. napirend: Előterjesztés a 2011. évi iskolatej programban való részvétel tárgyában (219. 
sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke 
 
14. napirend: A lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás 
önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról” szóló 
21/2001. (XI. 29.) sz. KT rendelet módosítása tárgyában” (222. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
15. napirend: A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság tankönyvtámogatással kapcsolatos javaslata  
(szám nélkül) (Helyszínen kiosztott anyag). 
Előterjesztő: Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke  
 
16. napirend: Egyebek. 
 
A zárt, és rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje: 
1. napirend: Előterjesztés 2011. évi továbbtanulási támogatás tárgyában (204. sz. anyag) 
(Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. § (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2. napirend: Előterjesztés Szamosvári Zsoltné szolgálati lakásbérleti jogviszony 
hosszabbítása tárgyában (202. sz. anyag) 
(Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. § (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
  
3. napirend: Előterjesztés Szociális bérlakás iránt pályázatot benyújtók kiválasztása 
tárgyában (195. sz. anyag) 
(Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. § (4) bekezdés a/ pontja alapján!) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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4. napirend: Fót-Központi Református Egyházközség ingatlan adásvételi, illetve csere 
kérelme tárgyában (207. sz. előterjesztés)  
(Zárt ülésen tárgyalható az Ötv. 12. § (4) bekezdés b/ pontja alapján!) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5. napirend: Egyebek. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai, illetve az ülésen 
megjelentek részéről kérdés, észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyilvános és rendkívüli ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. 
 
1. napirend: A magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati 
támogatási rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-
hozzájárulás fizetésének rendszeréről szóló 27/1998. (IX.18.) önkormányzati rendelet 
módosítása tárgyában. (206. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Tájékoztatja jelenlévőket a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatairól, 
miszerint a Bizottság indítványozza a Képviselő-testületnek, hogy az ún. 12 és 24 havi 
részletfizetés lehetősége kerüljön be a módosító önkormányzati rendeletbe azzal, hogy a max. 
24 hónap kamatmentes részletfizetést a polgármester engedélyezheti. Jelzi, ennek feltétele az, 
hogy az egy főre eső jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 
2oo %-át.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Elmondja a jelenlévő képviselők és lakosság számára, hogy a Képviselő-testület ezen 
önkormányzati rendeletét 1998-ban alkotta meg, melyet 2004-ben módosított. Hozzáteszi, 
ezen önkormányzati rendelet szabályozta, és szabályozza az ún. lakossági befizetések rendjét. 
Lakossági felvetések miatt, a Képviselő-testület a tárgybani önkormányzati rendelet 
átdolgozását napirendjére tűzte. A lakossági hozzájárulásra vonatkozó módosítást a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke ismertette. 
Ezúton tájékoztatja jelenlévőket arról, hogy a tárgybani rendelet módosításával lehetőség 
nyílik arra, hogy 2011. október 30-ig 100 eFt-ot fizessenek azok a lakosok, akik egy 
összegben be tudják ezt az összeget fizetni. Akik nem tudják befizetni, azok kérhetik a 
részletfizetést, a befizetendő összeg azonban ekkor 130 eFt. 
Ismertetője után javasolja a Képviselő-testület számára a tárgybani rendelet-tervezet 
elfogadását, az ismertetett bizottsági módosítási javaslattal együtt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy a napirendi pont tárgyát képező rendeletalkotási javaslathoz több módosító 
javaslat nem érkezett, ezért a módosító javaslatokat egyenként teszi fel szavazásra. 
Az első módosító javaslat: a Képviselő-testület a 2009. évben indult és a 2010. évben 
befejeződött útépítési beruházással érintett ingatlanok esetében a 100 eFt útépítési 
hozzájárulás egy összegben történő befizetését, már aláírt megállapodás alapján 2011. október 
31-ig engedélyezi. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – 
elfogadva. 
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A második módosító javaslat: Külön kérelemre a rendelet 10. § (5) bekezdése értelmében, az 
útépítési érdekeltségi hozzájárulás 12 havi kamatmentes egyenlő részletben való megfizetését 
a polgármester engedélyezheti, a rácsatlakozni kívánó ingatlantulajdonos szociális helyzetére 
való tekintet nélkül 12 hónapra. 24 hónapra pedig kivételesen indokolt esetben részletfizetés 
engedélyezhető, amennyiben a háztartásban élők egy főre számított jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíjminimum 200 %-át nem haladja meg.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva. 
 
A harmadik módosító javaslat: A rendeletben szabályozott külön, 1,5 %-os szorzó 2012. 
január 1-től lép érvénybe.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
A negyedik módosító javaslat: A rendelet-tervezet 10. §-ában a (7) bekezdés törlésre kerül. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva. 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja 
 

Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

19/2011. (VII. 21.) számú KT. rendeletét  
a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási 
rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás 
fizetésének rendszeréről szóló, a 19/2001. (X. 28.) sz., a 10/2003. (IV. 23.) sz., a 16/2004. 
(IX. 29.) sz. valamint a 19/2007. (VII.30.) számú KT rendeletekkel módosított 27/1998. 

(IX.18.) sz. rendelet 
módosításáról 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános, és rendkívüli ülés 
2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
2. napirend: A HOZO Kft. tulajdoni viszonyok rendezése iránti kérelme tárgyában (105/b. 
sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Ismerteti jelenlévőkkel, hogy a bizottságok megtárgyalták a tárgybani előterjesztést. Egyúttal 
kéri a Bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a képviselő-testülettel a napirendi pont 
anyagához kapcsolódó módosító és kiegészítő indítványokat, hozzászólásokat. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Előadja az előterjesztés határozati javaslatához, Dr. Vargha Nóra JÜSZB bizottsági tag 
kiegészítő javaslatot tett (melyet a Bizottság támogatott), amely szerint az Önkormányzat a 
HOZÓ Kft-vel, tervezett ún. megállapodást oly módon egészítse ki, hogy a HOZÓ Kft. 
kizárólagos szempontú használati joga a Kft tulajdoni hányadának mértékéig, a Kft. 
tulajdonában lévő felépítmény alatti területre korlátozottan állhat fenn.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra teszi fel a szakbizottság által eszközölt kiegészítést, mely szerint az 
Önkormányzat a HOZÓ Kft. tulajdoni hányada arányában, a felépítmény alatti terület 
használatára vonatkozólag kösse meg a tárgybani szerződést a szerződéses partnerrel.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és ellenszavazat nélkül „a 
HOZO Kft. tulajdoni viszonyok rendezése iránti kérelme tárgyában”, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

357/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
A HOZO Kft. tulajdoni viszonyok rendezése iránti kérelme tárgyában  

(105/b. sz. előterjesztés)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ megbízza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata és a HOZO Kft. között 

a Fót 1594/2 hrsz. ingatlanon lévő raktárépület tulajdonjogának rendezéséről, 
valamint a tárgyi ingatlanon kizárólag a felépítmény alatti földrészlet használatba 
adására irányuló szerződést aláírja, és egyúttal 

2./ hozzájárul ahhoz, hogy a felépítmény ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéshez  
     szükséges változási vázrajzot a polgármester aláírja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről történő értesítésre: 15 napon belül, az 1./ és 2./ pontokban 
rögzített dokumentumok aláírására: a döntést követő 3o napon belül.   
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános, és rendkívüli ülés 
3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
3. napirend: A Fáy András Általános Iskola és Óvoda, illetve az Önkormányzati Zeneiskola 
Alapító Okiratának módosítása tárgyában (218. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a bizottságok az előterjesztést megtárgyalták és a határozati javaslat 
elfogadását támogatták.  
Megállapítja, hogy a Képviselő-testület tagjai, valamint az ülésen jelenlévők részéről nincs 
kifejezett érdemi hozzászólás az előterjesztéshez, a napirendi pont anyagához, így jelzi a 
Képviselő-testület részére, hogy az írásban előterjesztett határozati javaslatokat teszi fel 
változatlan formában, döntéshozatalra szavazásra. 
Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy az I. határozati javaslat a Fáy András Általános 
Iskolával kapcsolatos Alapító Okirat módosításáról szól.  
 
A Képviselő-testület  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, „A Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda, Alapító Okiratának módosítása tárgyában” az alábbi határozatot 
hozta:  
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358/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda, illetve az Önkormányzati Zeneiskola Alapító 

Okiratának módosítása tárgyában  
(218. sz. előterjesztés)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ a Fáy András Általános Iskola és Óvoda hatályos Alapító Okiratát, az alábbiak szerint    

módosítja: 
- az Alapító Okirat 8.a pontját „Az intézmény típus szerinti besorolása a tevékenység 

jellege alapján” törli, 
- az Alapító Okirat 11. pontját „Feladatellátáshoz gyakorolt funkció” törli, 
- az Alapító Okirat 20. pontjából a „851020 óvodai nevelés” szakágazati számot törli, 
- az Alapító Okirat 22. pontját „Kisegítő tevékenység” törli, 

2./ elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat tervezetet. 
 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: az elfogadott Alapító Okirat aláírására és a hiánypótlásra: a döntést követő 15 
napon belül.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ugyancsak kiemeli, hogy a Polgármesteri Hivatal által előterjesztett II. sz. határozati javaslat 
az Önkormányzati Zeneiskola Alapító Okiratának módosítására irányul. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül „az 
Önkormányzati Zeneiskola hatályos Alapító Okiratának módosítása tárgyában” az alábbi 
határozatot hozta: 
 

359/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda, illetve az Önkormányzati Zeneiskola Alapító 

Okiratának módosítása tárgyában  
(218. sz. előterjesztés)  

 
Fót Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete  
 
1./  az Önkormányzati Zeneiskola hatályos Alapító Okiratát, az alábbiak szerint módosítja:  

- az Alapító Okirat 9.a pontját „Az intézmény típus szerinti besorolása a 
tevékenységjellege alapján” törli, 

- az Alapító Okirat 12 pontját „„Feladatellátáshoz gyakorolt funkció” törli, 
- az Alapító Okirat 22. pontját „Kisegítő tevékenység” törli, 

2./  elfogadja a jelen előterjesztés mellékletét képező Alapító Okirat tervezetet. 
 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: az elfogadott Alapító Okirat aláírására és a hiánypótlásra: a döntést követő 15 
napon belül.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 4./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
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4. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. sz. 
módosítása (193. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Tájékoztatásul elmondja, hogy a szakbizottság az Önkormányzat költségvetési rendeletének 
módosítását elfogadásra javasolja, a következő kiegészítésekkel: 
A 4/a mellékletben a 2011. évi kiadások várható alakulása c. mellékletben a II. 3.2–es 
témában lakásépítési támogatásra két soron szerepel összeg. A szakbizottság ezen két 
költségvetési sort összevonásra javasolta (590 e Ft + 3.521 e Ft összevonása), mivel az 
Önkormányzat részéről munkáltatói szempontból a korábbi évekbe nyújtott  lakásépítési 
támogatásban (munkáltatói kölcsönben) részesülők a részleteket befizették és ezen összeg 
felhalmozódott. A 3.521 eFt összegű sor helyett, a szakbizottság ezen soron 50 eFt összegű 
tételt javasol beállítani, mert ide ennyi bevétel fog beérkezni. A főszámot ez a javítás nem 
érintette, mivel átcsoportosítás történt.  
A szakbizottság javasolja, hogy a tárgybani, módosító rendelet szöveges normaszöveg részébe 
épüljön be, egy un. munkáltatói lakásépítési támogatási keret elosztási szempontjairól szóló 
eljárásrend, amely kiosztásra került a képviselők számára. 
Jelzi, hogy az általa és a Bizottság által összeállított módosító rendelkezések meghatározzák, 
hogy a közalkalmazottak és a köztisztviselők milyen feltételek mellett, milyen határidőre, 
mekkora összeggel kaphatnak lakásépítési kölcsönt. A módosító rendelkezés szerint, a jövőre 
nézve meghatározásra kerülne az is, hogy egy igénylőnek legfeljebb 400 eFt összeget ítélhet 
oda a Városvezetői Tanács.  
 
Ismerteti jelenlévőkkel, hogy a Bizottságnak formai változatásra vonatkozó kérései is vannak, 
a költségvetési rendelet későbbi kezelhetősége érdekében, melyet dr. Csiki Gábor jegyző felírt 
és rögzített a Bizottság ülésén.  
 
Másodsorban, a határozati javaslathoz kapcsolódóan, módosításként javasolja - a Bizottság 
nevében - hogy az ún. a) b) c) pontok „számozott pontonként” kerüljenek feltüntetésre.  
 
Ismerteti továbbá, hogy az írásban előterjesztett határozati javaslathoz a Bizottság más 
módosítást nem tett.  
 
Elmondja, hogy a szakbizottság a munkáltatói lakásépítési támogatási keret szabályozásának 
szöveges beépítésével fogadja el a rendelet módosítását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felkéri Lévai Sándorné képviselőt, a PFB elnökét, hogy a módosító indítványként javasolt 
költségvetési tételeket még egyszer ismertesse a Képviselő-testület tagjaival. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A kiadások várható alakulása 4/a sz. melléklet II. 3.2. során a munkáltatói lakásépítési 
támogatási soron 4.061 eFt-ra változik az összeg.  
A III. lakáscélú támogatási keret soron 50 ezer Ft-ra módosul az összeg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a módosító indítványokat.  
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke által ismertetett módosító indítványról kéri a 
szavazást.  
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Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
Második módosító indítvány az volt, hogy a határozati javaslatban „a betűk helyett” 
„számozottak” legyenek a határozati javaslat pontjai.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
Megállapítja, hogy más módosító javaslat nem érkezett, - ezért a határozati javaslatot az 
elhangzott módosításokkal együtt teszi fel szavazásra.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett Fót 
Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. sz. módosításához kapcsolódó határozati 
javaslatot, külön indítványt elfogadta. 
 

360/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
Fót Város Önkormányzata 2011. évi költségvetésének I. sz. módosítása tárgyában 

(193. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 

1./ a számított pénzmaradvány - 2010. évi zárszámadáson alapuló - elmaradásaként    
    jelentkező mínusz 184.756 eFt összeget a következő megosztásban építteti be a 2011. 

évi költségvetési rendeletbe: 
IV.2.1. Általános tartalék:       - 74.490 eFt 
IV.2.2. Céltartalék kötvény tőketörlesztésére  - 110.266 eFt, 

 
2./ az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 07.) számú rendeletét    

akként módosítja, hogy a 2011. évi költségvetést érintő, fentiekben részletezett KT 
Határozatok és egyéb rendező tételek beépítésével a 2011. évi költségvetése bevételi és 
kiadási főösszegét egyezően 171.154 eFt értékben csökkenti, 

 
3./ tudomásul veszi, hogy az Önkormányzat Általános tartalékban és a Céltartalékban lévő 

Működési tartaléka felhasználásra került, ezért a likviditás megtartása és az 
önkormányzati feladatok zavartalan ellátása érdekében fokozottan fegyelmezett 
gazdálkodást kell megvalósítani a tárgyév hátralévő időszakában. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal   
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a rendeletmódosítási javaslatot, azzal a kiegészítéssel, hogy egészüljön ki a 
munkáltatói lakásépítési támogatási keret szabályozása szöveges rész beépítésével. Kéri a 
Képviselő-testület döntését.  
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett megalkotja a 

Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

20/2011. (VII. 21. ) számú KT. rendeletét 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011. (III. 07.) számú rendeletének 

I. számú 
módosításáról 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 5./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
5. napirend: A települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) sz. KT rendelet 
módosítása tárgyában (187. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a következő javaslatot tette, amely 
egybehangzik a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatával is.  
Az előterjesztés szöveges részét a bizottság elfogadásra javasolja, míg a díjtételeket 
tartalmazó táblázatot nem.  
Elmondja, a Bizottság azt is megállapította, hogy a Sárvári HUKE-val kötött szerződés 
előnytelen, ezért felkéri a Képviselő-testületet, határozatban kérje fel a polgármestert arra, 
hogy a Sárvári HUKE-val kötött szerződés felbontása érdekében kezdje meg a szükséges 
tárgyalásokat.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a tárgyalások megkezdésének gondolata már többször 
felvetődött. Több tárgyalás tapasztalata után javasolja a Képviselő-testületnek, hogy zárt 
ülésen tárgyalják meg a szerződés részleteit.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Tóth András Tamás fóti lakos szólásra jelentkezett, kérésére a 
hozzászólása szó szerint kerül szövegezésre.  
 
Tóth András Tamás fóti lakos:  
„Nagyon egyszerű kérdéseim lennének, amire talán kapunk választ. A HUKE legutóbbi 
ajánlatában szerepel néhány tétel, ami szerintem „hasra ütött” szám.  
Történt-e bárki részéről, bármelyik bizottság részéről, hogy leellenőrizték, hova tűntek el a 
240 l-es kukák és minek alapján állapította meg a HUKE az újabb 120 l-es kukákat? A 
december 14-én megküldött, és Önök által 15-én elfogadott űrméretekben 5332 + 1447 
külterületi, mindegyik 240 l-es kukáról szól. A mostaniban érdekes módon, egy számolási 
hiba van, amit elkövetett a HUKE, nem annyira lényegtelen, de magában összességében 
érdekes módon megváltozott a lakosság mennyisége, és leginkább az, hogy minden felmérés 
nélkül, „hasra ütve” közölte a HUKE Önökkel, hogy akkor most 120 l-es lett a 240 l-es. Tehát 
a konkrét kérdésem ezzel kapcsolatban: történt-e felmérés, akár a HUKE részéről, akár az 
Önök részéről, hogy kinek, milyen űrméretű kukája van.  
A másik pedig, hogy a tavalyiban összességében 369 közület szerepel az ajánlatban. Érdekes 
módon 6 hónap múlva csak 250 közület szerepel, az előzőben 12 db ebből a 369ből, amely 
1,1 „köbös”, érdekes mód ezek eltűntek. Ezeknek az adatoknak egyáltalán utána érdeklődtek-
e a HUKÉ-tól, hogy valósak-e, avagy Önök utána néztek-e, hogy valósak-e?” 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Válaszul elmondja Tóth András Tamás felvetésére, hogy a tervezett rendelet módosítására 
azért kerül sor, mert a felszólaló lakos, a Kormányhivatalnál bejelentéseket tett.  
Tájékoztatja jelenlévőket, hogy a 24o l-es kukadíjat 2003. óta így számlázzák. A 
Kormányhivatal kérésére most megváltozik ez a mód. Elmondja, hogy a szemétszállítás 
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kiszervezése sok pénzébe került a lakosságnak és az Önkormányzatnak is, valamint, hogy a 
kármentés a jelenlegi célja a város vezetésének.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a napirenddel kapcsolatban a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság által tett 
szövegszerű indítványt, javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja a 
 

Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

21/2011. (VII. 21.) számú KT. rendeletét 
a települési környezet védelméről szóló 3/2000. (II.25.) sz., a 26/2001. (XII.7.) sz., a 17/2002. 
(X.3.) sz., a 8/2003. (IV.9.) sz., a 22/2003. (IX.17.) sz., a 34/2003. (XII.15.) sz., a 22/2004. (XI.17.) 

sz., a 24/2005. (XII.21.) sz., a 13/2006. (VI.14.) sz., a 32/2006. (XII.20.) sz., a 29/2007. (XII.12.) sz., 
a 21/2008. (X.21.) és a 20/2010. (XII.22.) sz. KT rendeletekkel módosított 25/1999. 

(XII.10.) sz. rendelet  
módosításáról 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Sárvári HUKE-val 
kötött szerződés felbontása érdekében kezdje meg a szükséges tárgyalásokat.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 6./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
6. napirend: Előterjesztés a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályozásáról szóló 6/2010. 
(VII.7.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában (211. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak a határozathoz két módosító 
javaslata volt. A Bizottság a rendelet-tervezet 6. §-ának (3) és (5) bekezdésében az „elemi 
károsult” kifejezést, „elemi kárt szenvedett”-re javasolja kicserélni.  
A Bizottság indítványozza továbbá a Képviselő-testületnek, hogy a rendelet-tervezet 10. § (8) 
bekezdés a) pontjában a „por és parlagfű mentes” helyett, „gyom és parlagfű mentes” 
kifejezés kerüljön a normaszövegbe.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a rendelet tervezethez kapcsolódó módosító javaslatokat. Egyúttal kéri, hogy a 
képviselők szavazzanak első körben a beterjesztett módosító indítványokról, javaslatokról.  
A rendelet-tervezet 6. § (3) bekezdésében az „elemi károsult” helyett, „elemi kárt szenvedett” 
kifejezés kerüljön a normaszövegbe.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
A rendelet-tervezet 6. § (5) bekezdése alatt, a „por és parlagfű mentes” helyett, „gyom és 
parlagfű mentes” kifejezés kerüljön a normaszövegbe. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
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Kéri a Képviselő-testületet, hogy a módosításokkal együtt a benyújtott rendelet-tervezetről 
szavazzanak. 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül megalkotja a 

 
Fót Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 
22/2011. (VII. 21.) számú KT. rendeletét 

a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, 9/2011. (III. 1.) sz. rendelettel 
módosított 6/2010. (VII.7.) sz. KT. rendelet sz. KT. rendelet  

módosításáról 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendes ülés 7./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
7. napirend: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2008.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (135/a sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  
Indítványozza a Képviselő-testület tagjainak a 135/a sz. előterjesztés mai képviselő-testületi 
ülés napirendjéről történő levételét. Indokolásul elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal 
képviselőjeként a bizottsági ülésen kezdeményezte e tárgyban, egy új rendeleti szabályozás 
kerüljön hatálybaléptetésre, ami átfogó jelleggel szabályozná a tervezett hatásköri rendet, a 
már ez idáig megalkotott helyi önkormányzati rendeletekre is figyelemmel. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felkéri a képviselőket, hogy Dr. Csiki Gábor jegyző úr ügyrendi tartalmú javaslatáról 
szavazással döntsenek. 
 
A Képviselő-testület  10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül „A Képviselő-
testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2008.(XII.10.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában”az alábbi határozatot hozta:  
 

361/2011. (VII.20.) KT Határozat  
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

24/2008.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(135/a sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 
1./ elfogadja Dr. Csiki Gábor jegyző indoklása alapján azt a javaslatot, hogy „A 

Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2008.(XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (135/a sz. 
előterjesztés)” leveszi napirendről, 
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2./ a Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjét, hogy a 24/2008. (XII.10.) számú önkormányzati rendeletet állítsa össze, és 
terjessze be a Képviselő-testület  2011. szeptember havi rendes ülésére.  

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a rendelettervezet összeállítására és beterjesztésére: a Képviselő-testület  
2011. szeptember havi rendes ülése.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, - így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 
8./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
8. napirend: Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terv felülvizsgálata 
tárgyában  (208. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy a PFB a határozati javaslatot változatlan formában javasolja 
elfogadni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti a jelenlévőkkel a JÜSZB véleményét, miszerint: az Apponyi Franciska Óvodához 
hasonlóan ebben az ügyben is kerüljön pályázati eljárás lebonyolításra. A tájékoztatás szerint 
annyi jogszabályi, műszaki szabvány szintű változtatás volt – elmondása alapján, ezen a 
műszaki területen, - hogy gyakorlatilag új terv készítésére van szükség.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  
Tájékoztatásul elmondja, hogy véleménye szerint ketté kellene választani a kérdést a 
tekintetben, hogy ha az Önkormányzat a tervet fel tudja használni, akkor a szerzői jogról 
szóló törvény rendelkezései alapján, figyelembe kell venni a jog jogosultjának a nyilatkozatát. 
E körülményre figyelemmel, a tervek készítésére (felülvizsgálatára) vonatkozólag az 
Önkormányzatnak nem szükséges versenyeztetési eljárást lefolytatnia, mert ebben az esetben 
úgy kell eljárni, ahogy a két tervező megállapodott, az Önkormányzat képviselő-testülete 
jogszerűen meghozhatja ezt a határozatot. Ha azonban műszaki szabványossági kérdések 
merülnek fel, - amihez viszont a tervet át kellene dolgoztatni, - az más elbírálás alá esik. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Dr. Csiki Gábor jegyzőnek adott válaszában elmondja, az ügyintéző a tárgybani ügyben azt a 
tájékoztatást adta, hogy műszaki nagyságrendjét tekintve új terv készítéséről van szó. 
Álláspontja szerint, időbeli késedelmet a pályáztatási eljárás lefolytatása nem okozna. 
Ismerteti, hogy a Bizottság által meghozott módosító javaslat 2. pontja úgy szól, a Képviselő-
testület kérje fel a polgármestert, hogy a legjobb ajánlattevővel kösse meg a JÜSZ-PFB 
együttes ülése által jóváhagyott tervezési szerződést. 
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  
Véleménye szerint az időtényező figyelembevétele miatt is, jó az eredetileg kidolgozott és 
összeállított határozati javaslat. Ugyanis figyelembe kell venni a terv szerzői jogosultjának az 
írásbeli jognyilatkozatát. Javasolja a határozati javaslat elfogadását, ha más kérdés nem merül 
fel.  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
Felolvassa a határozati javaslat lényeges részét, szövegét: „felkéri a Polgármestert, hogy a 
KÖZMŰCOOP Kft-vel kössön tervezési szerződést a Fót, Széchenyi u. és környéke 
szennyvízcsatorna kiviteli terveinek felülvizsgálatára és kiviteli terveinek elkészítésére nettó 
2.150.000.-Ft+ÁFA térítés ellenében”. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Felhívja a Képviselő-testület tagjainak figyelmét arra, hogy a korábban megkötött tervezési 
szerződés megtekintése célszerű lenne annak érdekében, hogy a tervezési szerződés 
tartalmazza-e azokat a feltételeket, amelyeket a képviselő-testületi határozat rögzít. 
Fontos az ügyben a teljesítés-igazolás és javaslata alapján. Egyúttal felhívja a figyelmet arra, 
hogy a tervek szavatosságának figyelemmel kísérése a Polgármesteri Hivatal feladata.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  
Álláspontja szerint a fizetési feltételeket és a végteljesítést a felek által megkötendő tervezési 
szerződésben ki lehet kötni a kiviteli tervek leszállításához kapcsolódóan. 
Ígéretet tesz arra, hogy a Polgármesteri Hivatal a jövőben olyan kötelezettségvállalás-
nyilvántartást fog vezetni, amelyben az alapengedélyes tervek, illetve a kiviteli tervek 
érvényessége folyamatosan nyomon követhető lesz. Ezáltal, a Polgármesteri Hivatal hiteles 
tájékoztatást tud nyújtani a következő évi költségvetés készítésénél, a tervezéshez is.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti Pozderka Gábor alpolgármester úr kiegészítésével a határozati javaslat első pontját, 
és kéri a szavazást: 
„felkéri a Polgármestert, hogy a KÖZMŰCOOP Kft-vel kössön tervezési szerződést a Fót, 
Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terveinek felülvizsgálatára és kiviteli 
terveinek elkészítésére nettó 2.150.000.-Ft+ÁFA térítés ellenében” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett, – 
elfogadva. 
 
Megállapítja, hogy más javaslat nem érkezett, a módosítással együtt kéri a határozati javaslat 
szövegére a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett, a 
”Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terv felülvizsgálata tárgyában” az alábbi 
határozatot hozta: 

362/2011. (VII.20.) KT Határozat 
Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terv felülvizsgálata tárgyában 

(208. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 

1./ felkéri a Polgármestert, hogy a KÖZMŰCOOP Kkt-vel kössön tervezési szerződést a 
Fót, Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna kiviteli terveinek felülvizsgálatára, 
illetve a kiviteli tervek elkészíttetésére  nettó 2.150.000.-Ft+ÁFA térítés ellenében, 

2./ a tervezési díjat a Széchenyi u. és környéke szennyvízcsatorna építési keret terhére 
biztosítja. 

Felelős: polgármester 
Határidő: a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a tervezői szerződés 
megkötésére: a döntést követő 15 napon belül, a fedezet biztosítására: a megkötött tervezési 
szerződésben foglaltaknak megfelelően.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 9./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
9. napirend: „Balogh Sándor” Stadion klubépületének ereszcsatorna rendszer kiépítése 
tárgyában  (205. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Tájékoztatja a bizottsági ülésen elhangzottakról a Képviselő-testület tagjait. Egyúttal 
elmondja, hogy ajánlásuk szerint a szövegben pontosításokat szükséges tenni. A javaslataik a 
tárgyhoz kapcsolódóan a következők:  
1./ A cca. bruttó 200.000 Ft mértékű keretösszeg a széldeszkák balesetveszély-elhárítását is 
tartalmazza. 
2./ A széldeszkák pótlása végleges megoldásként bádoggal borítása, megoldja a kár elleni 
védekezés problémáját. 
3./ Végezetül indítványozza, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy 6. ponttal, mely 
szerint: a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szerződés alapján végeztesse el a 
feladatot. 
Értelemszerűen a felelős: polgármester és jegyző lesz.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a Bizottság - napirendi pont tárgyában, - javasolja: a Képviselő-testület kérje 
fel a polgármestert, hogy több árajánlatot kérjen be, a legkedvezőbb árajánlat kiválasztása 
érdekében.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szabó Mihály képviselőnek válaszolva elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő árajánlat 
egy informális adat, amelynek rendeltetése, hogy nagyságrendileg látható legyen, a tervezett 
építési-szerelési munka milyen összegbe kerül. Éppen ezért keretösszeget rögzít az írásbeli 
előterjesztés. 
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Felhívja a figyelmet, hogy ha több árajánlatot kér be a polgármester, akkor azonos műszaki 
tartalomra készüljön az ajánlat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy több módosító javaslat a napirendi pont tárgyában nem érkezett. Ezért 
ismerteti a javaslatokat, és kéri ezen módosító/kiegészítő indítványok tárgyában a szavazást.  
1. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javasolja, a Képviselő-testület kérje fel a 
polgármestert, hogy folytasson le pályázati eljárást a felújítási munkálatokra.  
Szavazás eredménye: 5 igen, 1 nem szavazattal, 4 tartózkodás mellett  – nem nyert többséget.  
 
Kéri a határozati javaslat teljes szövegének elfogadására vonatkozólag a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 2 tartózkodás mellett, a 
„Balogh Sándor Stadion klubépületének ereszcsatorna rendszer kiépítése tárgyában”az alábbi 
határozatot hozta:  
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363/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
„Balogh Sándor” Stadion klubépületének ereszcsatorna rendszer kiépítése tárgyában 

(205. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

1./ kifejezi azon szándékát, hogy a „Balogh Sándor” Stadion klubépületének 
tetőszerkezete ereszcsatornával legyen ellátva, amelynek költségeit bruttó 200.000.-Ft 
keretösszegben határozza meg, 

2./ kifejezi azon szándékát a „Balogh Sándor” Stadion klubépület tetőszerkezete 
széldeszkáinak bádoggal történő ellátását, amely munkálatok költségeit bruttó 
 310.000.-Ft keretösszegben határozza meg, 

3./ az 1./ és 2./ pontokban felsorolt keretösszegeket, összesen bruttó 510.000.-Ft értékben, 
a 2011. évi költségvetés 4/a. számú melléklet „II. 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val 
előirányzat Intézményi felújítási alap” sora terhére biztosítja, 

4./ felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti munkálatok elvégzése érdekében folytasson le a 
Versenyszabályzatnak megfelelően pályázati eljárást, a felújítási munkálatokra, 

5./ felkéri a Polgármestert, hogy a 4. pontban lefolytatott ajánlatkérői eljárást követően a 
legjobb árajánlatot adóval kössön vállalkozási szerződést. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a 4./ pontban foglalt eljárás lefolytatására: a döntést követő 3o napon belül. A 
vállalkozási szerződés megkötésére: a döntést követő 45 napon belül.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, - így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 
10./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
10. napirend: Nyitás érzékelő riasztók beszerzése tárgyában (212. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a JÜSZB és a PFB az előterjesztést megtárgyalta, és a napirendi pont ügyében 
kialakított határozati javaslatot elfogadásra javasolta. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Ismerteti a PFB álláspontját, mely szerint: elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a 
kiegészítéssel, hogy a Képviselő-testület a határozatában pontosan jelölje meg, a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság Fót-i Rendőrőrse a kedvezményezett.   
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az előterjesztés mellékletét képezi a támogatási szerződés, 
amely az ügyvédnő tájékoztatása szerint azért nem került kiosztásra, mert éppen a 
Rendőrkapitányság megnevezése még nem került átvezetésre a támogatási szerződésen.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy nincsenek további észrevételek a napirenddel kapcsolatban. Ezért első 
körben ismerteti a módosító javaslatot, és egyúttal kéri a napirendi pont tárgyában a 
szavazást. 



 18 

A javaslat: „felkéri a polgármestert, hogy a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal kösse meg a 
jelen előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést és gondoskodjon az eszközöknek a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság Fót-i Rendőrőrse részére történő átadásáról;” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
A módosító indítvánnyal együtt kéri a határozati javaslat teljes szövegének elfogadására 
vonatkozólag a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a „Nyitás 
érzékelő riasztók beszerzése tárgyában”az alábbi határozatot hozta: 
 

364/2011. (VII. 20.) KT Határozat  
Nyitás érzékelő riasztók beszerzése tárgyában 

(212. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1./ kifejezi azon szándékát, hogy a betöréses bűncselekmények visszaszorítása, illetve 
megelőzése érdekében bruttó 100.000.-Ft keretösszeg erejéig ún. „nyitás érzékelő” 
riasztókat kíván beszerezni és a lakosság – főként az idősebb korosztály – részére 
szétosztani, 

2./ felkéri a Jegyzőt az 1. pontban meghatározott eszközök beszerzésére, 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy a Dunakeszi Rendőr-kapitánysággal kösse meg a jelen 

előterjesztés mellékletét képező támogatási szerződést és gondoskodjon az 
eszközöknek a Dunakeszi Rendőrkapitányság Fót-i Rendőrőrse részére történő 
átadásáról, 

4./ a fent nevezett eszközbeszerzésre bruttó 100.000.-Ft-ot biztosít a 2011. évi 
költségvetés Közbiztonsági keret sora terhére. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a riasztókészülékek 
beszerzésére a döntést követő: 30 napon belül.  
    
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 
11./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
11. napirend: Új orvosi rendelő létrehozása tárgyában (220. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy a tárgyalandó napirendi pont anyagához a képviselőknek nincs 
hozzászólásuk, - így az írásbeli előterjesztésben foglalt határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra, változatlan formában. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az „Új orvosi 
rendelő létrehozása tárgyában”az alábbi határozatot hozta:  
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365/2011. (VII.20.) KT Határozat  
Új orvosi rendelő létrehozása tárgyában 

(220. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ kifejezi azon szándékát, hogy 2011. szeptember 30-ig dönt az új háziorvosi rendelő 
helyszínéről és 2011. december 31-ig elkészítteti a rendelő épület terveit, 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt tárgykörökben készíttessen 
előterjesztést és azt terjessze be a 2011. szeptemberi rendes képviselő-testületi ülésre, 

3./ felkéri a Jegyzőt, hogy az 1. pontban foglalt döntésről tájékoztassa a Váci, Szobi, 
Dunakeszi Kistérségi Népegészségügyi Intézetet. 

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a döntésről történő értesítésre: a döntés meghozatalától számított 3 
munkanapon belül a 2. pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 2011. 
szeptember havi rendes ülése.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 
12./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
12. napirend: Az I. Fóti Paradicsom és Fröccs Fesztivál megrendezése tárgyában (221. sz. 
előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Földi Pál képviselő:  
Felhívja a Képviselő-testület tagjainak figyelmét arra, hogy tudomása szerint a Lisai Elek 
Alapítvány ugyanazon a napon tart tervei szerint rendezvényt. 
Kéri a döntéshozatal során, az általa előadott információ figyelembevételét. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Elmondja, hogy jómaga megérdeklődte, a Lisai Elek Alapítvány nem adott le semmiféle 
kérelmet a Művelődési Háznak és a Polgármesteri Hivatalnak sem, - tervezett rendezvény 
megtartására vonatkozólag. Így elviekben támogatható a határozati javaslat, indítvány. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az előterjesztést nem tárgyalta, mivel 
sürgősségi indítvány volt. 
Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy jómaga megtekintette a városi kiemelt ünnepségeket 
és azok költségeit, ezért javasolja, hogy a Képviselő-testület 2011. évre vonatkozólag, a két 
fesztiválra együttesen biztosítson a bruttó 400 eFt keretösszeget. Javasolja, hogy a „piac” 
költségvetési sor terhére történjen a kifizetés. 
Reálisabbnak tartja a bruttó 400 eFt keretösszeg biztosítását összesen a két rendezvényre, 
mert ilyen nagyságrendű összegeket kaptak a költségvetésben az intézmények is, a kiemelt 
városi rendezvények lebonyolításhoz kapcsolódóan. 
Kéri a képviselő-testületet, hogy a javaslatáról szavazzanak.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy más módosító javaslat a napirendi pont anyagához kapcsolódóan nem 
érkezett. Ezért felteszi szavazásra Lévai Sándorné képviselő, PFB elnök módosító 
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indítványát, javaslatát: „a két rendezvényre összesen 4oo eFt támogatást biztosítson a testület 
a Piac sor terhére”.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 nem szavazattal, és 1 tartózkodás mellett, – 
elfogadva. 
 
Megállapítja, hogy a napirendi tárgyában további észrevétel, javaslat nincs.  
Egyúttal a módosító javaslattal együtt kéri a szavazást, - a módosított határozati javaslat 
tárgyában.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett „Az I. 
Fóti Paradicsom és Fröccs Fesztivál megrendezése tárgyában” az alábbi határozatot hozta:  
 

366/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
Az I. Fóti Paradicsom és Fröccs Fesztivál megrendezése tárgyában 

(221. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

1./ kifejezi azon szándékát, hogy megrendezi 
• 2011. augusztus 27-én az I. Fóti Paradicsom Fesztivált; 
• 2011. szeptember 10-én (tartaléknap: október 08.) - a Fóti Szüret keretén belül 

- az I. Fóti Fröccs fesztivált, 
2./ az 1./ pontban meghatározott rendezvények szervezésére és lebonyolítására bruttó 

200.000.- Ft + bruttó 200.000.- Ft, összesen 400.000.-Ft keretösszeget biztosít a 2011. 
évi költségvetésben szereplő „piac” sor terhére, 

3./ felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott keretösszeget építtesse be a 
költségvetés soron következő módosításába, 

4./ felhatalmazza a polgármestert, hogy amennyiben a fenti tárgyakban pályázat kerül 
kiírásra, úgy azt nyújtsa be és pályázati önrészként a 2./ pontban meghatározott 
keretösszeget jelölje meg. 

 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, a rendezvény lebonyolítására, a fedezet biztosítására: az 1./ pontban 
foglaltak szerint, a 3./ pontban foglalt feladat végrehajtására a Képviselő-testület 2011. 
szeptember havi rendes ülése.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 
13./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
13. napirend: Előterjesztés a 2011. évi iskolatej programban való részvétel tárgyában  
(219. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke   
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a PFB az előterjesztés 4. pontját tárgyalta meg. 
A Bizottság a kért 5 millió Ft keretösszegre nem talált pénzügyi forrást, ezért a Bizottság a 
beterjesztett határozati javaslat elfogadását nem támogatta, pénzügyi forráshiány miatt.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Előadja a határozati javaslathoz fűzött módosító indítványát. Egyúttal kéri a Képviselő-
testületet, hogy támogassa a beterjesztett és kidolgozott határozati javaslatot.  
Az indítványhoz kapcsolódó módosító javaslata: indítványozza, hogy a Képviselő-testület 
pénzügyi forrásnak a költségvetés Kft. sorát jelölje meg, - amely költségvetési soron a Kft-
nek 41 millió Ft van beállítva fejlesztésre. Jelenleg ebből felhasználható 36 millió Ft.  
Egyúttal indítványozza a Képviselő-testületnek a tervezett pénzügyi kötelezettségvállalást a 
tárgyévi költségvetésbe beállítani, és a következő módosításkor beépíteni.  
 
Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke:  
Előadja, nehezményezi, hogy az Emberi Erőforrás Bizottságra ez az előterjesztés nem lett 
kiszignálva. Felhívja Dr. Csiki Gábor jegyző figyelmét, hogy az oktatási, nevelési kérdések 
tekintetében az Emberi Erőforrás Bizottság a szakbizottság.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Ismerteti, hogy Szabó Mihály képviselő úr a bizottsági ülésen is elmondta a javaslatát, mely 
szerint a Kft. részéről biztosított ún. fejlesztési keretből kerüljön sor az 5 millió Ft összegű 
pénzügyi kötelezettségvállalás teljesítésére. 
Tájékoztatja a Képviselő-testületet arról, a Bizottság azzal utasította el ezt a javaslatot, hogy a 
fejlesztésre beállított összeg működésre való felhasználása „egyenlő a vagyonfeléléssel”. 
Ezért a Bizottság a beterjesztett javaslatot nem támogatta.  
 
Földi Pál képviselő:  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy minden intézményvezetővel beszélt erről a 
javaslatról, akik ezen kezdeményezést örömmel fogadták. Mivel az óvodákban, főleg minden 
nap megjelenik a tej és a tejtermék, ezt is hozzá lehetne vonni. Így az ételfinanszírozásból 
lehetne visszavenni költségvetési forrást. Ezáltal a költségvetési kiadás - önkormányzati 
szinten, - csökkenne.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Elmondja, hogy Fóton nem éheznek gyermekek, mert az intézmények jelzik, ha ilyen 
rászoruló család van és megkapják a szociális támogatást, vagy az ingyen étkezést. 
Egyúttal jelzi a Képviselő-testület részére, hogy az óvodai intézményekre vonatkozólag az 
iskolatej akció nem vonatkozik.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Egyetért azzal a megállapítással mely szerint, cca 18 %-a a tejnek elpocsékolódik, de miután 
pályázati pénzről van szó, csökkenti az össz. önkormányzati kiadás mértékét. Egyúttal 
hozzáteszi, megjegyzi, hogy az ételnél is mindig van maradék. 
Az iskolatej biztosítására irányuló program a gyermekek fejlődését elősegítő minimális napi 
kalcium szükséglet biztosításáról szól. Kéri, hogy a képviselő-testület döntsön a napirendi 
pont tárgyában. Egyúttal javasolja, hogy támogassák az Önkormányzatnak az ún. iskolatej 
programban történő indulását. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy egyéb módosító indítvány a napirendi pont tárgyához kapcsolódóan nem 
érkezett. Ezért elsődlegesen a módosító indítvány tárgyában kéri a döntést.  
 „a költség a Közszolgáltató Kft 45 millió Ft-os keretéből kerüljön kifizetésre”.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 5 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett – nem nyert 
többséget. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy miután a módosító indítványt, javaslat nem nyert többséget, - 
pénzügyi forrás hiányában a Képviselő-testület a napirendi pont határozati javaslata 
tárgyában nem tudott érdemben állást foglalni.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 
14./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
14. napirend: „A lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás 
önkormányzati támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról” szóló 
21/2001. (XI. 29.) sz. KT rendelet módosítása tárgyában” (222. sz. előterjesztés)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a 222. sz. sürgősségi előterjesztés kapcsolódik, illetve folyamodványa a zárt 
ülésen tárgyalandó 195., 207., valamint a 202. sz. előterjesztéseknek. 
A javaslat lényege az, hogy a Bokor utcai volt rendelőben található 3 lakásból, 2 lakást ki 
kellene jelölnie a Képviselő-testületnek szolgálati lakás céljára, – mivel másrészről 
előterjesztett külön javaslat szerint jelenlegi szolgálati lakások megszűntetésre kerülnének. 
Ezáltal, az Önkormányzatnak a lakhatást biztosítani kell azoknak, akik eddig ott laktak -, ezért 
legalább 2 lakást ki kell jelölni szociális bérlakásnak. 
Hozzáteszi, hogy az önkormányzati lakásrendelet módosítására ezért is sürgősen szükség van.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:   
Felhívja a figyelmet arra, hogy a zárt ülésen tárgyalandó napirendek tárgyában a bizottságok 
más álláspontot fogadtak el. 
Miután önkormányzati rendeletet csak nyilvános ülésen lehet tárgyalni, így gyakorlatilag azt 
kell mérlegelni, hogy ez a döntés összhangba kerüljön a három, zárt ülésen 
meghozott/előterjesztett bizottsági állásfoglalás tartalmával.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Dr. Csiki Gábor jegyzőnek adandó válaszában leszögezi, hogy nézeteltérés a nevesítés miatt 
volt csupán. Az egyik bizottság már nevesítette döntését, míg a másik bizottság a költségek 
ismerete után kíván dönteni. 
Véleménye szerint az önkormányzati lakásrendeletben való átminősítés ettől függetlenül 
megtörténhet. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Javasolja a Képviselő-testület számára, hogy ezt az előterjesztést vegye napirendről. 
Indokolásként elmondja, hogy a Bokor utcai lakásokat 2006. óta senki nem használja. Nem 
tudható, hogy milyen állapotban vannak. Véleménye szerint a lakásokat minimális lakhatási 
szintre kell hozni, és utána lehet eldönteni, hogy az Önkormányzat testületi szerve részéről 
milyen jellegű lakásként hasznosítható. 
Kifejezi abbéli aggodalmát, hogy az előterjesztéshez csatolt táblázat naprakészsége kétséges. 
Ismerteti, hogy vannak az ún. vagyonrendelet mellékletében felsorolva olyan ingatlanok, 
amelyek már évek óta nem az Önkormányzat tulajdonában vannak.  
Így indokolt a vagyonrendelet mellékletei, függelékei tartalmának mielőbbi pontosítása. 
Javasolja, hogy a felvetett problémák miatt ezen napirendi pont anyagát a Képviselő-testület 
vegye le mai, nyílt ülése napirendjéről.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a négy, ez ügyben érintett előterjesztést együtt kellene tárgyalni a 
kereszthivatkozások miatt.  
A forrás biztosítása a lakhatás megteremtéséhez egy következő lépés lenne véleménye szerint, 
de a döntést ettől függetlenül meg kell hozni. 
Ismerteti, hogy a zárt ülésen megtárgyalandó napirendi pont anyagai között van olyan 
javaslat, amelyben a Képviselő-testületnek arról kell határoznia, hogy két szolgálati lakás 
megszűnik. 
Ezért célszerű lenne dönteni arról is, hogy legyen-e önkormányzati szinten szolgálati célú 
lakás, - mivel jelenleg ilyen nincs.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy a napirendi pont tárgyában egyetlen módosító indítvány érkezett, amely 
arra irányul, hogy a Képviselő-testület vegye le az írásbeli előterjesztést mai, nyílt ülése 
napirendjéről. 
 
A Képviselő-testület  6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat, és 1 tartózkodás mellett „A lakások 
és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával 
összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról szóló 21/2001. (XI. 29.) sz. KT rendelet 
módosítása tárgyában” az alábbi - ügyrendi tárgyú - határozatot hozta:  
 

367/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
„A lakások és helyiségek hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati 

támogatásával összefüggő egyes kérdésekre vonatkozó szabályokról” szóló 21/2001. (XI. 29.) 
sz. KT rendelet módosítása tárgyában 

(222. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  „A lakások és helyiségek 
hasznosítására, valamint a lakásgazdálkodás önkormányzati támogatásával összefüggő egyes 
kérdésekre vonatkozó szabályokról” szóló 21/2001. (XI. 29.) sz. KT rendelet módosítása 
tárgyában” c. előterjesztést leveszi a napirendről.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános és rendkívüli ülés 
15./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony 19 óra 00 perckor elhagyta 
a Képviselő-testület ülésezésére szolgáló hivatalos tárgyalótermet. 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület határozatképes, létszáma 9 fő. 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület ülését Pozderka Gábor alpolgármester vezeti 
tovább.  
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15. napirend: Tankönyvtámogatás tárgyában (szám nélkül, helyszíni kiosztás)  
Előterjesztő: Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Ismerteti a kiosztásra került tankönyv támogatási kérelemmel kapcsolatban, hogy az állami 
normatíva tekintetében kiegészítő támogatást nem kapnak az intézmények – normatíva 
keretein belül. Ugyanakkor rögzíthető, hogy a gyermekek tankönyveinek árai emelkednek. Az 
intézményvezetők a táblázatban kimutatott összeget szeretnék a gyermekek és az adott iskolai 
könyvtár részére beszerzéshez felhasználni, összesen bruttó 1.529.745 Ft összegben.  
Elmondja még, hogy a nyári szünet előtti elfogadása ezen támogatási összegnek azért 
szükséges, mert augusztus végén már a tankönyveket osztják, így valamennyi oktatási 
intézményvezetőnek tudnia kell, hogy rendelkezik-e a szükséges önkormányzati támogatással, 
vagy nem.  
Javasolja a Bizottság a tárgyban előterjesztett határozati javaslat (bizottsági indítvány) 
elfogadását, a képviselő-testületi irányítás költségvetési soron található keretösszeg terhére. 
Ez a sor a HUKE finanszírozásának sora, amely arányaiban fel fog szabadulni, mert a 
szerződés az Önkormányzat testületi szerve részéről – a tervek szerint, közös megegyezés 
útján - megszüntetésre kerül.  
 
Földi Pál képviselő:  
Felhívja a figyelmet, ennek a költségvetési keretnek a takarékos kezelésére, mert a szerződés 
felmondása után is köteles gondoskodni az Önkormányzat a településen keletkező hulladék 
elszállításáról, - amely szintén költségvetési kiadásába fog kerülni.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét költségvetési szempontból arra, hogy a HUKE 
szerződés megszüntetésénél egy egyszeri fizetési kötelezettségről is szó van. 
Ezért javasolja, egy másik költségvetési fedezeti forrás megjelölését ezen támogatási célra.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Pillanatnyilag pénzügyi forrás meghatározás szükséges. Indítványozza a Képviselő-testület 
részére, hogy a költségvetésen belül, a „piac” költségvetési sort nevezze meg, amelyet később 
vissza lehet pótolni.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  
Véleményével Szabó Mihály képviselő úr javaslatát támogatja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti, hogy jómaga is a „piac” költségvetési sorról javasolja biztosítani a támogatáshoz 
szükséges fedezetet. Egyúttal ismerteti a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság határozati 
javaslatát, - Szabó Mihály képviselő módosító indítványát figyelembe véve. 
„Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 1.529.745.- Ft 
tankönyvtámogatást nyújt az intézményeknek a felsorolt bontásban. Az ehhez szükséges 
forrást a „piac” sorról biztosítja.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a ” 
Tankönyvtámogatás tárgyában” az alábbi határozatot hozta:  
 

368/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
Tankönyvtámogatás tárgyában   

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy tankönyvtámogatásként bruttó 1.529.745.- Ft-ot biztosít az 

intézményei számára az alábbi bontásban:  
• Fáy András Általános Iskola     bruttó 200.000.- Ft 
• Garay János Általános Iskola    bruttó 431.694.- Ft 
• Német Kálmán Ált. Isk. és Alapf. Műv.Okt.Int.  bruttó 476.097.- Ft 
• Fóti Népművészeti SZKJ és Gimnázium   bruttó 421.954.- Ft  
 

2./ felkéri a Polgármestert, hogy a szükséges forrást a költségvetés „piac” sorról 
biztosítsa.  

Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, az 1./ pontban rögzített tankönyvtámogatás biztosítására: 2011. augusztus 
15. napja, a költségvetési rendelet módosítására: a Képviselő-testület 2011. szeptember havi 
ülése.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2011. július 20.-i nyilvános és rendkívüli ülését 19 óra 07 perckor 
berekesztette. 
 
A Képviselő-testület 2011. július 20.-i nyilvános és rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva: 19 óra 07 perckor. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes, és zárt ülés keretein 
belül tovább folytatja a munkáját. 
(A Képviselő-testület 2011. július 20.-án megtartott zárt üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2011. július 
20.-i nyilvános és rendes ülése befejezését követően, 15 perc technikai szünetet tart, majd zárt 
ülésen folytatja továbbá a munkáját. 
 

K. m. f. 
 
 

Cselőtei Erzsébet  
polgármester 

 dr. Csiki Gábor  
jegyző 

 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető  


