
20/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. július 27-én 1946 perc 

kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott nyílt 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: Szent-Iványi Géza, a Fóti Közszolgáltató Kft 
ügyvezetője. 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali munkatársak, és az 
intézményvezetők. 
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselő-testület 2011. július 27-i nyílt, 
rendkívüli ülése 10 fővel határozatképes és egyúttal a képviselő-testületi ülést megnyitja. 
 
A jegyzőkönyv számára Cselőtei Erzsébet polgármester rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő 
szabadságát tölti, ezért igazoltan távol van. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Indítványozza, hogy a Képviselő-testület tagjai az írásban kiküldött napirendi pontokkal 
kapcsolatban tegyenek javaslatot. Dr. Csiki Gábor jegyzőnek adja meg a szót. 
 
Dr. Csiki Gábor jegyző: 
Jelzi a Képviselő-testület számára a napirendi pontokkal kapcsolatban, hogy a Sárvári HUKE 
Kft-vel kötött és fennálló közszolgáltatási szerződés tartalmával, illetve az előterjesztés 
határozati javaslatával összefüggésben az Ötv 12. §-a figyelembevételével, a nyílt ülésen 
történő megtartását indítványozza. 
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Tekintettel az Ötv. 12. §-át érintő, a zárt ülés megtartására vonatkozó szabályozás helyes 
nyelvtani értelmezésére, - a rendkívüli ülésre beterjesztett valamennyi napirendi pont anyag 
nyílt ülésen tárgyalandó. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja a Képviselő-testület számára, a 226. sz. előterjesztés felvételét nyílt ülés napirendi 
pontjaihoz, amely sürgősséggel készült el. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosító javaslatok alapján, a következő javaslatot teszi és kéri a szavazást. 
a.) dr. Csiki Gábor jegyző javaslatáról kéri a szavazást (a 223. sz. előterjesztés tárgyalása nyílt 
ülésen történjen). 
Szavazás eredménye: 10 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva. 
 
b.) Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnökének javaslatáról kéri a szavazást, (a 226. sz. 
előterjesztés kerüljön 4. napirendi pontként megtárgyalásra). 
Szavazás eredménye: 10 igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva. 
 
A napirendi pontokról a módosító javaslatokkal együtt kéri a Képviselő-testület döntését. 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület – rendkívüli, nyílt ülése kezdetén - 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2010. július 27-i rendkívüli, nyílt, módosított és kiegészített napirendjét, 
amely az alábbi: 
 
Rendkívüli, nyílt ülés napirendje: 
1. napirend: Előterjesztés a Sárvári HUKE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában. 
(223. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
2. napirend: Előterjesztés a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési beruházása 
kapcsán, előre nem látható többletmunka miatt indítandó, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában. 
(224. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
3. napirend: Előterjesztés az utcanév táblák felavatásáról szóló 240/2011. (V. 18.) KT 
határozat módosítása tárgyában. 
(225. sz. helyszínen kiosztásra kerülő anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
4. napirend: Előterjesztés Faapríték tüzelésű hőközpont és napelemes villamos energia 
termelő rendszer megvalósítása tárgyában a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, valamint 
a Fóti Közszolgáltató Kft kertészetében tárgyában. 
(226. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5. napirendi pont: E g y e b e k. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai, illetve az ülésen 
megjelentek részéről kérdés, észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
rendkívüli, nyílt ülés 1./ napirendi pontjának tárgyalására. 
 
1. napirend: Előterjesztés a Sárvári HUKE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés közös 
megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában. 
(223. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti a Képviselő-testület tagjaival, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság döntését, 
amely: 3 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett, - elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a határozati 
javaslatokat változtatás nélkül javasolja a Képviselő-testület számára elfogadásra. 
 
Földi Pál képviselő: 
Ismerteti azt a javaslatát, hogy készüljön gazdaságossági számítás a Sárvári HUKE 
szerződésének felbontásáról, megszüntetéséről készült anyaghoz, amely egyértelműen 
megmutatja, hogy a szerződés felbontása, megszüntetése milyen költségvetési terhet ró az 
Önkormányzatra. 
Fenntartja azokat az érveit, amelyeket a bizottsági üléseken is elmondott. 
Kéri a polgármester asszonyt, hogy az önálló indítványát és javaslatát bocsássa szavazásra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy több kiegészítő vagy módosító indítvány nem érkezett a napirendi pont 
anyagához. 
Jelzi a Képviselő-testület számára, hogy Földi Pál képviselő által tett módosító indítványt 
teszi fel szavazásra, mely szerint kerüljön vissza az előterjesztés a Képviselő-testület 2011. 
évi szeptember havi rendes testületi ülésre, - kiegészítve gazdaságossági számításokkal. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazat, és 1 tartózkodás mellett – nem nyert 
többséget. 
 
Kéri a Képviselő-testület végleges döntését, - a Polgármesteri Hivatal által előkészített, 
eredeti határozati javaslatban foglaltakról. 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 2 tartózkodás mellett, a Sárvári 
HUKE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése 
napirendi pont tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

375/2011. (VII. 27.) KT határozat 
a Sárvári HUKE Kft.-vel kötött közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 

megszüntetése tárgyában  
(223. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1. úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzata és a Sárvári HUKE Hulladékkezelési Kft. 
(9600 Sárvár, Ikervári u. 23., Cg.: 18-098-104978, adószám: 12799776-2-18) között 
2008. november 7. napján létrejött, 2009. január 1. napjától érvényben lévő, a 2010. 



 4 

június 29. napján történt Megállapodással valamint a 2011. január 1. napján történt 
Közszolgáltatási szerződés 1. számú kiegészítésével módosított települési szilárd 
hulladék elszállítására és kezelésére vonatkozó Közszolgáltatási szerződést a 
Közszolgáltatási szerződés 16.1 pontjának első francia bekezdése valamint 16.2. 
alpontja alapján „közös megegyezés” jogcímen 2011. október 31-i hatállyal 
megszünteti, illetve a közszolgáltató képviselőjének 2011. július 19. napján írásban 
kelt egyösszegű, nettó 90.000 eFt + ÁFA ajánlatát elfogadja. 

2. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a 1. pontban leírtak figyelembe vételével a felek 
között fennálló közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésre irányuló okiratot aláírja. 

3. Úgy dönt, hogy a Közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel történő 
megszüntetésének ellentételezésére nettó 90.000 eFt + ÁFA értékű keretösszeget 
biztosít Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a 2011. 
évi önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól 
szóló, módosított 6/2011. (III.07.) sz. rendelete 4/a. melléklet IV.2.2. Céltartalékok 
előirányzat Kötvény tőketörlesztésére (képzett céltartalék) sora terhére. 

4. Felkéri a polgármestert, hogy a 3. pontban foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 
2011. évi költségvetésének módosítására irányuló rendelet módosítását dolgoztassa ki, 
és terjessze be a Képviselő-testület 2011. év október havi rendes ülésére. 

5. Felkéri a polgármestert, hogy az 1-4. pontban nem részletezett döntések végrehajtására 
(a szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésével összefüggő 
tájékoztatásnak a Közbeszerzések Tanácsa Szerkesztősége részére történő átadására) 
tegye meg a szükséges döntéseket. 

 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a szolgáltatónak a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 
napon belül, a szolgáltatóval fennálló szolgáltatási szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetésére vonatkozó okirat aláírására: a döntést követő 20 napon belül, 
az 1. pontban rögzített pénzügyi fedezet biztosítására: a felek által kölcsönösen 
elfogadott, kialkudott szerződés-megszüntető okiratban foglalt feltételrendszer szerint, 
az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendelete módosítására vonatkozó 
rendeletalkotási javaslat beterjesztésére: a Képviselő-testület 2011. évi október havi 
rendes ülése. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyílt, rendkívüli ülés 2./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
2. napirend: Előterjesztés a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési beruházása 
kapcsán, előre nem látható többletmunka miatt indítandó, hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása tárgyában. 
(224. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait a Bizottság javaslatairól. 
Az első javaslat: a 3. pont alatt, a költség forrása tekintetében a kötvény tőketörlesztés keret 
helyett, az intézményi felújítási alap kerete lenne. 
A második javaslat: ahol a határozatban ”Dobsa Sándor” név szerepel, ott a „cég nevét” 
kívánja megjelölni a Bizottság. 
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Gráf Mihály képviselő, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke: 
Elmondja, hogy az előterjesztett határozati javaslat 6. pont második bekezdésében nem Dobsa 
Sándor, hanem Bíráló Bizottság van megjelölve. E tekintetben a „Bíráló Bizottság” helyett is 
a „Dobsa Bt”-t kellene felkérni a tárgybani közbeszerzési eljárás lefolytatására.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy több kiegészítő vagy módosító indítvány a napirendi pont anyagához nem 
érkezett. Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy a kiegészítő vagy módosító javaslatokat 
egyenként teszi fel a Testületnek szavazásra. 
a.) A 3. pont alatt kerüljön módosításra, hogy a „céltartalék előirányzat, kötvénytörlesztés 
terhére” szövegrész helyett „az intézményi felújítási alap terhére” szövegrész kerüljön a 
szövegbe. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva. 
b.) A határozati javaslat 5. pontja alatt, a „Dobsa Sándor” szövegrész helyett, a „Dobsa Bt 
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó” szövegrész kerüljön a határozati javaslat szövegbe. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva. 
c.) A 6. pont (2) bekezdésénél „a Bíráló Bizottság” helyett, a „Dobsa Bt Hivatalos 
Közbeszerzési Tanácsadó” kerüljön a határozati javaslat szövegébe. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a befogadott (elfogadott) módosító, vagy kiegészítő 
javaslatokkal együtt, - hozza meg a határozati javaslat, napirendi pont tárgyában végleges 
döntését. 
 
A Képviselő-testület 10 igenszavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Garay János 
Általános Iskola akadálymentesítési beruházása kapcsán, előre nem látható többletmunka 
miatt indítandó, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás megindítása 
napirendi pont tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

376/2011. (VII. 27.) KT Határozat  
a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési beruházása kapcsán, előre nem látható 
többletmunka miatt indítandó, hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési 

eljárás megindítása tárgyában 
(224. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat a NYÍRLIFT Kft.-vel (székhely: 

1034 Budapest, Kenyeres u. 44. I. emelet 2.) a Garay János Általános Iskola (székhely: 
2151 Fót, Arany J. u. 20-26.) területén 2011. évben beépített, a vezérlés hiányossága miatt 
nem működő személyfelvonó alkalmassá tétele, valamint legalább három év időtartamra 
szóló karbantartási szerződés megkötése tárgyában; 

2. amennyiben az 1. pontban rögzített tárgyalások eredményre vezettek, úgy felkéri a 
polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt szerződés(eke)t írja alá; 

3. a 2. pontban foglalt költségek fedezetéül bruttó 1.900 e Ft keretösszeget biztosít Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a 2011. évi önkormányzati 
költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló, módosított 6/2011. 
(III.07.) sz. rendelete 4/a. melléklet II.2. Intézményi felújítási alap sora terhére; 
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4. felkéri a polgármestert, hogy a 4. pontban foglalt költségvetési kiadást építtesse be az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetése soron következő módosításába; 

5. amennyiben az 1. pontban foglalt tárgyalások nem vezettek eredményre, úgy felkéri a 
korábban e tárgyban eljáró Bíráló Bizottságot (Grigalek László képviselőt, Gráf Mihály 
képviselőt, dr. Barkóczi Péter szervezési csoportvezetőt, Fegyveres Péter beruházási 
ügyintézőt, Dobsa Bt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadót), hogy a személyfelvonó 
beüzemelésre alkalmassá tétele érdekében vizsgálja meg egy, a Hőpajzs Invest Kft.-vel 
(székhely: 1133 Budapest, Váci út 78/A.) lefolytatandó hirdetmény közzététele nélküli 
tárgyalásos eljárás lefolytatásának lehetőségét; 

6. amennyiben a Dobsa Bt Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadó az 5. pontban foglalt eljárás 
megindítását javasolja, úgy felhatalmazza: 

6.1. a Polgármestert, hogy a hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárást 
indítsa meg,  

6.2. a Bíráló Bizottságot, hogy a tárgybani közbeszerzési eljárást folytassa le, az eljárás 
részeként a szükséges döntés hozza meg, 

6.3. a Polgármestert, hogy az eljárás eredményességét állapítsa meg, illetve annak nyertesét 
hirdesse ki; 

6.4.a Polgármestert, hogy az eljárás nyertesével a vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1. pontban rögzített tárgyalás lefolytatására: a döntést követő 2 
napon belül, az 1. pontban rögzített tárgyalás eredménytelensége esetén, az 5. és 6. 
pontban foglalt közbeszerzési eljárás megindítására: a döntést követő 20 napon belül, a 
hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos közbeszerzési eljárás lefolytatására: a 
döntést követő 25 napon belül, a vállalkozási szerződés megkötésére: a döntést követő 35 
napon belül, a pénzügyi fedezet biztosítására: az ajánlatkér ő Fót Város Önkormányzata 
által közölt szerződéses feltételek szerint, az Fót Város Önkormányzatának a 2011. évi 
önkormányzati költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló, 
módosított önkormányzati rendelete módosítására: a Képviselő-testület 2011. év október 
havi rendes ülése. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános rendkívüli ülés 3./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
3. napirend: Előterjesztés az utcanév táblák felavatásáról szóló 240/2011. (V. 18.) KT 
határozat módosítása tárgyában. 
(225. sz. helyszínen kiosztásra kerülő anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy egyetlen módosító indítványa volt a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottságnak Bukta András képviselő javaslatára az előterjesztés 
határozati javaslatához: „a határozati javaslat 1. pontja maradjon ki a határozati javaslatból”. 
Elmondja, hogy a hivatkozott határozati javaslat az utcanév táblák felavatása tárgyában 
született, - az előterjesztésben pedig az utcanév táblák változtatása tárgy szerepel, azaz ezt 
értelemszerűen javítani kell. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy a napirendi pont anyagához kapcsolódóan több kiegészítő vagy módosító 
javaslat nem érkezett. 
Egyúttal jelzi a Képviselő-testület részére, - a kiegészítő vagy módosító javaslatokat 
egyenként teszi fel szavazásra. 
a.) Visszavonja az utcanév táblák felavatása tárgyában hozott határozatát. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, – 
elfogadva. 
b.) A határozati javaslat 1. alpontja törlésre kerül. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, és 1 tartózkodás mellett, – 
elfogadva. 
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a befogadott (elfogadott) módosító, vagy kiegészítő 
javaslatokkal együtt, - hozza meg a határozati javaslat, napirendi pont tárgyában végleges 
döntését. 
 
A Képviselő-testület 9 igen, 1 nem szavazattal az utcanév táblák felavatásáról szóló 240/2011. 
(V. 18.) KT határozat módosítása napirendi pont tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

377/2011. (VII. 20.) KT Határozat 
az utcanév táblák felavatásáról szóló 240/2011. (V. 18.) KT határozat módosítása tárgyában 

(225. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja az utcanév táblák felavatása 
tárgyában hozott 240/2011. (V. 18.) sz. KT határozatát, tekintettel arra, hogy az esemény 
megszervezése nehézségekbe ütközött (úgymint költségek, táblák kivitelezésével kapcsolatos 
kérdések, igazgatási szünet). 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az utcanév avató ünnepség időpontjáról előterjesztés-készítési 
határidő: a Képviselő-testület 2011. év október havi rendes ülése.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a nyilvános rendkívüli ülés 4./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
4. napirend: Előterjesztés Faapríték tüzelésű hőközpont és napelemes villamos energia 
termelő rendszer megvalósítása tárgyában a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, valamint 
a Fóti Közszolgáltató Kft kertészetében tárgyában. 
(226. sz. előterjesztés) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti, a 226. sz. előterjesztés határozati javaslata 1.1. alpontjához tett bizottsági 
változtatási javaslatokat: 
Indítványozza, hogy az igényelendő támogatás összege 60 MFt helyett, bruttó 80 MFt. 
Ehhez kapcsolódóan jelzi, hogy az Önkormányzati önrész mértéke 10 MFt helyett 12 MFt. 
A Bizottság indítványozza továbbá, hogy határozati javaslat 1.3. alpontjából kerüljön ki a 
„Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft, címmel együtt” szövegrész, továbbá a határozati javaslat 
első részében található „pénzeszközátadás”, valamint „kertészet” kifejezés. 
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A Bizottság indítványozza továbbá, hogy a Képviselő-testület (a határozati javaslat 5. pontja 
alatt) a megvalósítási tanulmányterv kidolgozásával, továbbá a döntés előkészítéssel a Kft-t 
bízza meg. 
 
Földi Pál képviselő: 
Javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az Önkormányzat a tárgybani pályázat 
beruházási, bekerülési költségét nettó 80 MFt összegben határozza meg. 
Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy a pályázat önrésze tekintetében 3 MFt összegű 
különbözetről lenne szó, ami elvonható lenne a Képviselő-testület által, a Kft. részére, az idei 
évre biztosított fejlesztési keret összegéből. 
Véleménye szerint ez ezen bruttó 3 MFt különbség megérné, hogy az Önkormányzat számára 
bruttó 17 MFt „nyereség keletkezzen”. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megállapítja, hogy a napirendi pont tárgyában több kiegészítő vagy módosító javaslat nem 
érkezett. Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy a napirendi pont anyagához módosító vagy 
kiegészítő indítványokat egyenként teszi fel szavazásra. 
a.) A Képviselő-testület az igényt nettó 80 millió Ft összegben jelölje meg. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, és 3 tartózkodás mellett – nem nyert 
többséget. 
b.) A határozati javaslat 1.1. pontja alatt bruttó 80 MFt keretösszeg kerüljön bruttó 60 MFt 
keretösszeg helyett, azzal, hogy bruttó 6 MFt helyett, bruttó 12 MFt  önrész kerüljön bele a 
határozati javaslatba. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, – 
elfogadva. 
c.) A határozati javaslat 1.3. alpontja alatt kerüljön ki a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
adatai, címe, valamint a határozati javaslat ugyanezen alpontjából kerüljön ki a 
„pénzeszközátadás” szövegrész, továbbá kerüljön a határozati javaslatba - a Fóti 
Közszolgáltató Kft. szövegrész helyén - megfogalmazásra a „2 MFt kerüljön 
átcsoportosításra, mint megkezdett beruházás”. 
Végezetül indítványozza, hogy a „Fóti Közszolgáltató Kft kertészete” kerüljön ki a határozati 
javaslat szövegrészből. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
d.) Egyúttal javasolja, hogy a határozati javaslat 5. pontja alatti, utolsó előtti mondat az 
alábbiak szerint hangozzék: 
„legalább 3 gazdálkodó szervezettől kérjen be árajánlatot a döntés előkészítésére, illetve 
a pályázat határidőben történő összeállítására tegye meg a szükséges intézkedéseket”.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, – elfogadva.  
 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy a befogadott (elfogadott) módosító, vagy kiegészítő 
javaslatokkal együtt, - hozza meg a határozati javaslat, napirendi pont tárgyában végleges 
döntését. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az ún. faapríték 
tüzelésű hőközpont és napelemes villamos energia termelő rendszer megvalósítása tárgyában, 
a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, valamint a Fóti Közszolgáltató Kft kertészete 
tárgyú, napirendi pont tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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378/2011. (VII. 27.) KT Határozat 
Faapríték tüzelésű hőközpont és napelemes villamos energia termelő rendszer megvalósítása 

tárgyában a Fáy András Általános Iskola és Óvoda, valamint a Fóti Közszolgáltató Kft 
kertészetében tárgyában 
(226. sz. előterjesztés) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fay András Általános 
Iskola és Óvoda (székhely: 2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítése céljából, a 
Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács által, a Közép-Magyarországi Operatív 
Program keretein belül, ún. „Megújuló energiahordozó-felhasználás növelése” tárgyában, 
KMOP-3.3.3.-11 kódszám alatt kiírt pályázat keretein belül, - figyelemmel az 1.2. alpontban 
tett pénzügyi kötelezettségvállalásra, - legfeljebb bruttó 80.000 eFt, azaz bruttó 
Nyolcvanmillió Ft össz bekerülési költséggel, bruttó 12.000 eFt, azaz bruttó Tizenkétmillió Ft 
önerő biztosítása mellett, pályázatot nyújt be.  
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fay András Általános Iskola és Óvoda (székhely: 
2151 Fót, Vásártér 1.) energetikai korszerűsítéséhez kapcsolódóan, az 1.1. alpontban rögzített 
pályázati anyag, dokumentáció alátámasztására vonatkozólag a Fóti Közszolgáltató Nonprofit  
Kft-től (székhely: 2151. Fót, Malom u. 1.) – az 1.1. alpontban rögzített pályázati felhívásban, 
a külön jogszabály(ok)ban és műszaki szabvány(ok)ban meghatározott részletezettségű - 
megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítését, összeállítását és határidőben történő 
leszállítását rendeli meg. 
A Képviselő-testület az ún. megvalósíthatósági tanulmányterv elkészítésének, 
összeállításának és leszállításának határidejéül 2011. augusztus hó 30. napját állapítja meg. 
 
1.3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ún. megvalósíthatósági tanulmányterv 
elkészíttetésére és összeállítására bruttó 2.000. eFt, azaz bruttó Kettőmillió forint összeget 
biztosít. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetési rendelet soron következő 
módosítását úgy terjessze elő, hogy bruttó 2.000 eFt kerüljön átcsoportosításra, - „megkezdett 
beruházás” jogcímen, - a faapríték tüzelésű hőközpont és a napelemes villamosenergia 
termelő rendszernek a Fay András Általános Iskola és Óvoda területén történő megvalósítását 
célzó tanulmányterv elkészíttetése érdekében.   
 
2./ A Képviselő-testület felkéri, illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés alapján, az 1./ pontban rögzített pályázati dokumentációt hagyja jóvá. 
 
3./ A Képviselő-testület 
3.1./ az 1.3./ alpontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás fedezetéül: Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által megalkotott, a 2011. évi önkormányzati 
költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának szabályairól szóló, módosított 6/2011. 
(III.07.) sz. rendelete IV.2. Fejlesztési tartalék – településüzemeltetés feladatok keretét jelöli 
meg.  
3.2./ az 1.1./ alpontban rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás fedezetéül: Fót Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetését jelöli meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse Szent-Iványi Gézát, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2151. 
Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjét.  
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5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül Szent-Iványi Gézát, a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft (székhely: 2151. Fót, Malom u. 1.) ügyvezetőjét, hogy az 1./ 
pontban rögzített pályázat megvalósításához szükséges előkészítő dokumentáció, 
megvalósíthatósági tanulmányterv összeállítására, valamint a pályázat elkészítésére 
vonatkozóan kérjen be legalább három gazdálkodó szervezettől árajánlatot a döntés 
előkészítése részeként, illetve a pályázat határidőben történő összeállítására tegye meg a 
szükséges intézkedéseket.  
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-5./ pontban nem szabályozott 
szervezési kérdésekben tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a döntésről 
történő értesítésére: a döntést követő 3 napon belül, az ún. megbízott kiválasztására 
irányuló versenyeztetési eljárás lefolytatására: a döntést követő 8 napon belül, a 
pályázat alapját képező megvalósíthatósági tanulmányterv elkészíttetésére, a 
megbízóval, valamint Fót Város Önkormányzata képviselőjével történő leegyeztetésére: 
2011. augusztus 30. napja, a pályázati anyag teljes körű összeállítására (mellékleteivel 
együtt): 2011. szeptember 2. napja.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megköszöni a Képviselő-testület mai napi munkáját, továbbá a Polgármesteri Hivatal 
munkatársainak a döntés előkészítéssel összefüggő feladatok ellátását. Egyúttal valamennyi 
közreműködőnek, - a közelgő, a Képviselő-testület által elrendelt igazgatási szünetre 
tekintettel, - jó pihenést kíván és a képviselő-testület mai napi rendkívüli, nyílt ülését bezárja. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2011. július 27.-i rendkívüli, nyílt ülését 20 óra 10 perckor bezárta. 
A Képviselő-testület 2011. július 27.-i rendkívüli, nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 
20 óra 10 perckor. 
(A Képviselő-testület 2011. július 27.-én megtartott rendkívüli, nyílt üléséről készült 
jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

K. m. f. 
 
 

Cselőtei Erzsébet 
polgármester 

 dr. Csiki Gábor 
jegyző 

 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
       jegyzőkönyvvezető 


