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25/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 2-án 17 órai 

kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott 
rendkívüli , nyílt  ülésről 

 
Jelen vannak: Bartos Sándor alpolgármester, 
  Pozderka Gábor alpolgármester, 
  dr. Csiki Gábor jegyző, 
  Bukta András képviselő,  
  Földi Pál képviselő, 
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
  Szabó Mihály képviselő.  
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -- 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők. 
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönti a Képviselő-testület 2011. november 02-i 
rendkívüli ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, 9 fővel. Elmondja és bejelenti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony 
szabadságon van, ezért a képviselő-testület mai napi rendkívüli ülését ő vezeti.  
Ismerteti a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat, valamint a hozzá érkezett 
előterjesztéseket. Jelzi, hogy az írásban kiküldött meghívó anyagához képest, a képviselő-
testület mai napi rendkívüli ülésén, további két napirendi pont anyaga: a 332. sz. előterjesztés, 
valamint a 336. sz. előterjesztés napirendre történő felvételét indítványozza. 
 
Kéri a képviselő-testületet, hogy az általa előterjesztett két, ügyrendi tartalmú módosító 
indítvány befogadása tárgyában, - foglaljon érdemben állást. 
 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - a 
képviselő-testület elfogadta.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: egyéb módosító, vagy kiegészítő indítvány, javaslat nem 
lévén a képviselő-testület mai napi rendkívüli ülése módosított napirendje tárgyában, - a 
befogadott kiegészítésekkel és módosításokkal együtt, - egyben kéri a szavazást.  
 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - a 
képviselő-testület 2011. november 02-i rendkívüli, nyílt és zárt ülése napirendjét elfogadta.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, Pozderka 
Gábor alpolgármester által ismertetettek szerint, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
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tartózkodás mellett elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. 
november 2-i rendkívüli, nyílt, illetve zárt ülése módosított és kiegészített napirendjeként, 
amely az alábbi: 
 
Nyílt, rendkívüli ülés napirendje:  
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Fóti Egészségház Kft.-vel és a Szirt-Invest Kft.-vel 
megkötött együttműködési és használati jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetése tárgyában. (280. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Balogh Judith Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. 
(227. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés MÁV-START Zrt. motorvonatok beszerzése támogatása 
tárgyában. (332. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés önkormányzati tanácsadói státusz létrehozásának tárgyában. 
(336. sz. anyag)  
Előterjesztő: dr. Csiki Gábor jegyző 
 
5. napirendi pont: E g y e b e k. 
 
Zárt, rendkívüli ülés napirendje:  
 
1. napirendi pont: A Pest Megyei Közgyűlés által kezdeményezett, Javaslat az „Év legjobb 
Sportolója Díjra” tárgyában. (326. sz. anyag) 
(Zárt ülésen tárgyalandó az Ötv. 12. § /4/ bekezdés a/pontja alapján!) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2. napirendi pont: E g y e b e k. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirendekkel kapcsolatban, - így Pozderka Gábor alpolgármester rátér 
a nyílt, rendkívüli ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés a Fóti Egészségház Kft.-vel és a Szirt-Invest Kft.-vel 
megkötött együttműködési és használati jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel 
történő megszüntetése tárgyában. (280. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a napirendi ponthoz kapcsolódóan ismerteti, hogy az 
előterjesztés a Fót Város Önkormányzatának a Fóti Egészségház Kft-vel kapcsolatos, fennálló 
szerződéses jogviszonya megszüntetése tárgyában íródott, - amelynek végrehajtását 
felfüggesztette a polgármester asszony. Kéri az anyag ismételt újra tárgyalása kapcsán, a 
képviselő-testület tagjainak állásfoglalását. 
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Földi Pál képviselő: kérdése az ülésvezetőhöz, hogy miért, milyen indokok miatt lett 
felfüggesztve a képviselő-testületi határozat végrehajtása?  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: válaszában elmondja, hogy a hivatkozott képviselő-testületi  
határozat felfüggesztésének az volt az előzménye és indoka, hogy a polgármester asszony 
álláspontja szerint nem volt elégséges biztosíték a képviselő-testület által, a tárgybani 
határozatban rögzített egyoldalú kikötés, ami a határozatban szerepelt. 
Elmondja, hogy a rendes képviselő-testületi ülés megtartása óta, az általa előbb jelzett jogi 
probléma egy levélváltással, a felek jogi képviselői között pontosításra került. 
Ismerteti, hogy a Polgári Törvénykönyv elismeri a két fél képviselője által teendő, - azonos 
jogi tartalmú - egyoldalú jognyilatkozatot közös jognyilatkozatként, így a bizottsági 
véleményekkel kiegészített eredeti határozat, - korábbi álláspontja szerint – fenntartható, és a 
hivatkozott képviselő-testületi határozat végrehajtható.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester: egyetértve dr. Csiki Gábor jegyző jogi álláspontjával, 
szavazásra teszi fel a következőket: 
A Képviselő-testület az általa meghozott 442/2011. (IX.29.) sz. KT határozatot, külön 
módosítás nélkül fenntartja.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fóti 
Egészségház Kft.-vel és a Szirt-Invest Kft.-vel megkötött együttműködési és használati jogot 
biztosító szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában meghozott 
képviselő-testületi előterjesztés ismételt tárgyalása, felfüggesztett képviselő-testületi határozat 
felülvizsgálata tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 

487/2011. (XI. 02.) KT határozat  
a Fóti Egészségház Kft.-vel és a Szirt-Invest Kft.-vel megkötött együttműködési és használati 

jogot biztosító szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában 
(280. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (székhely: 2151. Fót, Vörösmarty tér 1.) a 
Fóti Egészségház Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13., cégjegyzékszám: 01-09-
8999003)  és a Szirt-Invest Kft. (székhely: 1163 Budapest, Ballada u. 13., cégjegyzékszám: 
01-09-8999003) között megkötött együttműködési és használati jogot biztosító szerződés 
közös megegyezéssel történő megszüntetése tárgyában született 442/2011. (IX.29.) sz. KT. 
határozatát – melynek végrehajtása felfüggesztésre került 2011. október 3-án, – újratárgyalás 
után, módosítás nélkül fenntartja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a nyílt, rendkívüli ülés 2./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Balogh Judith Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. 
(227. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a napirendi pont anyagának, szintén ismételt tárgyalása 
részeként ismerteti, hogy szintén egy, Cselőtei Erzsébet polgármester asszony által 
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felfüggesztett képviselő-testületi határozat végrehajtásáról, hatályosulásáról kell döntenie a 
képviselő-testületnek. Felkéri dr. Csiki Gábor jegyzőt, hogy ismertesse a hivatkozott 
képviselő-testületi határozat felfüggesztésének indokát, és körülményeit.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: a napirendi pont anyaga részeként elmondja, hogy a hivatkozott 
anyag, 227/2011. sz. képviselő-testületi előterjesztés ügyében azért került sor a 449/2011. 
(IX.29.) sz. KT határozat végrehajtásának felfüggesztésére, mert Cselőtei Erzsébet 
polgármester asszony fenntartja azon álláspontját, amit a Képviselő-testület 2011. év 
szeptember havi nyílt, folytatólagos ülésén ez ügyben elmondott, mely szerint: amennyiben az 
Önkormányzat testületi szerve zártkörű versenytárgyalás útján értékesíti a hivatkozott fóti, 
még belterületi ingatlant, az ezen melletti szomszédos ingatlanok, - amelyek a fóti patak 
környékén helyezkednek el, - nem lesznek megközelíthetőek. Ez a lényege a tárgybani 
képviselő-testületi határozatot felfüggesztő jogcselekménynek.  
Elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal részéről a tárgyi üggyel kapcsolatban azon 
álláspontot alakították ki, mely szerint önmagában érdemben tárgyalható az anyag, és 
végrehajtható a képviselő-testület hivatkozott döntése, hiszen amennyiben a kérdéses ingatlan 
környezetében valóban fennáll telekhatár rendezést érintő, vagy kitűzési probléma, - azok 
külön rendezhetőek vagy a jegyző előtt, vagy bíróság előtt, birtokvédelmi eljárás keretein 
belül.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a Képviselő-testület által, zártkörű 
versenytárgyalás útján értékesíteni kívánt ingatlan, valóban egy szélső telekingatlan. 
Amennyiben ezen ingatlant a vevő körbe kerítené, akkor nem lehetne a szomszédos telkekre 
átjárni. Ugyanis, a szomszédos, az ügyben érintett telkeket a patak parton lévő útról lehet 
megközelíteni. Azonban, álláspontja szerint, az ügyben érintett telekingatlanok 
megközelítését biztosító út pontosan kiszabályozható és még elégséges mértékben 
kialakítható.  
Javasolja, hogy a határozatot a Képviselő-testület hagyja jóvá, azzal a kiegészítéssel együtt, 
hogy a fóti patak melletti út geodézai kimérését és kitűzését a Polgármesteri Hivatal – Fót 
Város Önkormányzat nevében, - rendezze.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: egyetértve dr. Csiki Gábor jegyző jogi álláspontjával, 
szavazásra teszi fel a következőket: 
A Képviselő-testület az általa meghozott 449/2011. (IX.29.) sz. KT határozatot, külön 
módosítás nélkül fenntartja.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Balogh Judith 
Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában meghozott képviselő-testületi előterjesztés ismételt 
tárgyalása, felfüggesztett képviselő-testületi határozat felülvizsgálata tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

488/2011. (XI. 02.) KT határozat  
Balogh Judith Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában. 

(227. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Judith Mária (2151. Fót, Széchenyi 
u. 24.) ingatlanvásárlási kérelme tárgyában hozott 449/2011. (IX.29.) sz. KT. határozatát  – 
melynek végrehajtása felfüggesztésre került 2011. október 3-án, – újratárgyalás után, 
módosítás nélkül fenntartja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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Határid ő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjainak a 
tárgyalandó napirendi pont anyagához kapcsolódóan további kiegészítő, vagy módosító 
indítványuk illetve észrevételük nem volt. 
Egyúttal kéri a képviselő-testület döntését, állásfoglalását, az általa előterjesztett azon 
indítványáról, amelyben az Önkormányzat testületi szerve a patak melletti út kitűzésével 
bízza meg a Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatalt. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Balogh Judith 
Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában meghozott képviselő-testületi előterjesztés ismételt 
tárgyalása, felfüggesztett képviselő-testületi határozat felülvizsgálata tárgyában,  az alábbi 
határozatot hozta:  
 

489/2011. (XI. 02.) KT határozat  
Balogh Judith Mária ingatlanvásárlási kérelme tárgyában 

(227. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester által a jegyzőt, hogy 
Fót város közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban 098/11 hrsz. alatt felvett „kivett 
út” megjelölésű földrészlet geodéziai kitűzését és rendeltetésszerű használhatóvá tételét a Fót 
város közigazgatási területén az ingatlan-nyilvántartásban 1195 hrsz. alatt felvett „kivett út” 
megjelölésű, a természetben, Bartók Béla utcaként nevezett földrészlettől kezdődően a tárgyi 
telek teljes hosszában végeztesse el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Földi Pál képviselő: a napirendi pont anyagához kapcsolódóan elmondja: kéri a 
Polgármesteri Hivatalt, hogy amennyiben a tárgybani út a Hivatal részéről ki lesz tűzetve (a 
későbbi viták elkerülése érdekében), - akkor a Polgármesteri Hivatal ezen útszakaszt legalább 
gréderezze el, így is jelölve az utat.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: elmondja, hogy a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetési 
keretében van keret telekalakítási és geodéziai munkák elvégzésére, így meg fogja rendelni a 
Polgármesteri Hivatal a hivatkozott gréderezési munkát, - ezen keret terhére, - a Fóti 
Közszolgáltató Kft-n keresztül.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, - így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a nyílt, rendkívüli ülés 3./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés MÁV-START Zrt. motorvonatok beszerzése támogatása 
tárgyában. (332. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: hozzászólásokat kér a napirendi pont anyagához 
kapcsolódóan. Egyúttal ismerteti a Képviselő-testület részére, azon véleményét, amely szerint 
nem javasolja ezen kezdeményezés Fót Város Önkormányzata általi támogatását, az 
együttműködésre irányuló szándéknyilatkozat aláírását.  
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Megállapítja, hogy a képviselő-testület tagjainak a tárgyalandó napirendi pont anyagához 
kapcsolódóan kifejezetten érdemi kiegészítő, vagy módosító indítványuk illetve észrevételük 
nem volt. 
Egyúttal kéri a képviselő-testület döntését, állásfoglalását, az általa előterjesztett azon önálló 
indítványáról, amelynek részeként az Önkormányzat testületi szerve nem támogatja a MÁV-
START Zrt. felé, a közösségi kezdeményezés keretében a „MÁV-START Zrt. Budapest 
elővárosi vasúti közlekedés fejlesztés keretében beszerzendő motorvonatok” tárgyában 
benyújtott kezdeményezését.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a MÁV-
START Zrt. motorvonatok beszerzése támogatása tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 

490/2011. (XI. 02.) KT határozat  
MÁV-START Zrt. motorvonatok beszerzése támogatása tárgyában 

(332. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem támogatja a MÁV-START Zrt. 
felé, a közösségi kezdeményezés keretében a „MÁV-START Zrt. Budapest elővárosi vasúti 
közlekedés fejlesztés keretében beszerzendő motorvonatok” tárgyában benyújtott 
kezdeményezését.  
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti döntésről a 
tájékoztassa a MÁV-START Zrt.-t. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, illetve a 2. pont, a Kt döntésről a MÁV-START Zrt. értesítésére a 
döntéshozatalt követő 8 napon belül.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat, - így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a nyílt, rendkívüli ülés 4./ 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
4. napirend: Előterjesztés önkormányzati tanácsadói státusz létrehozásának tárgyában.                    
(336. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a napirendi pont anyaga keretein belül ismerteti (a 
képviselő-testület mai ülésén, helyszínen kiosztott): az írásbeli előterjesztés anyaga arról szól, 
hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony önkormányzati tanácsadói státusz bővítését 
javasolja a Testület irányában. 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület által közel 10 hónap időtartamig biztosított, második 
önkormányzati tanácsadói státuszt a Képviselő-testület 2011. szeptember 14-i rendes 
képviselő-testületi ülésen elvonásra került. Másodsorban jelzi a Polgármesteri Hivatal részére 
biztosított költségvetési kereten belül sincs fedezet arra, hogy egy új önkormányzati 
tanácsadói státusz létesüljön.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: hozzáteszi Pozderka Gábor alpolgármester úr 
által elmondottakhoz, hogy az anyag részeként hivatkozott státuszok elfogadását, 
önkormányzati rendelettel fogadta el a Képviselő-testület. 
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Magán véleménye, hogy nincs szükség a Polgármesteri Hivatal keretein belül, még egy 
önkormányzati tanácsadóra, mert ennek kiadása éves szintem kb. 7-8 millió Ft bérkeretet 
igényelne, egy pénzügyi év időtartamra.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: jelzi a képviselő-testület részére, hogy az általa összeállításra és 
beterjesztésre került anyag I. és II. sz. határozati javaslata egymáshoz képest alternatív 
határozati javaslatok, míg a II. és III. sz. határozati javaslat egymással együttes viszonyban 
áll.  
Elmondja, hogy amennyiben a Képviselő-testület támogatja a polgármester asszony kérelmét 
(az I. sz. indítvány vonatkozásában), abban az esetben a Polgármesteri Hivatal a Képviselő-
testület 2012. év február havi ülésére terjesztené be a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét, és ez esetben az ezen státuszra eső 
bértömeg kigazdálkodható, a 2012. pénzügyi évre tervezhető. 
Kiemeli, jómaga fontosnak tartja, hogy a Polgármesteri Hivatal keretein belül - legalább egy 
év időtartamig, - fontosnak tartja, hogy a munkaerő gazdálkodás, munkaerő felvétel (a két 
első számú vezető napi munkájában) ne jelentkezzen lényeges kérdésként, mivel jómaga 
fontosabbnak tartja első körben a Hivatal szervezeti kereteinek kialakítását, és beindítását. 
Elmondja, hogy az engedélyezett statisztikai létszám és költségvetési keret egy konstans 
szám, - erre tekintettel a polgármester asszony „kérelme” általa, vezetői szinten nem 
megoldható, nem rendezhető.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: javasolja, hogy az I., II., és III., sz. határozati 
javaslatok helyett annak kifejezett rögzítését, hogy a Képviselő-testület a jövőre nézve nem 
támogatja további egy fő önkormányzati tanácsadói státusz létrehozását.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja és ismerteti, hogy a dr. Csiki Gábor jegyző által 
összeállított előterjesztés II. és III. sz. határozati javaslata nem erről szól. Ismerteti a II. 
határozati javaslatot, amely gyakorlatilag egy átszervezésről szól. Hozzáteszi, a III. sz. 
határozati javaslat arról szól, hogy a Képviselő-testület fenntartja a 2011. szeptember 14-i 
képviselő-testületi ülésen általa meghozott határozatát.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester, ülésvezető – az írásbeli 
előterjesztés részletes áttanulmányozására, 17 óra 30 perckor - 5 perc technikai szünetet 
rendel el. 
 
5 perc technikai szünet. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 17 óra 35 perckor, tovább folytatja munkáját 
és feladatellátását. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti, a II. határozati javaslat arról szól, hogy az anyag 
részeként külön említett ún. vezetői asszisztensi státusz átkerül a Jegyzői Kabinetbe.  
Emiatt, jogi álláspontja szerint a III. sz. határozati javaslat okafogyottá válik, - így a 
képviselő-testületnek az I. és II. határozati javaslat tárgyában kellene a szükséges döntést 
meghoznia. 
 
dr. Csiki Gábor jegyző: közbevetőleg megjegyzi, hogy Pozderka Gábor alpolgármester úr 
álláspontja helyes, a III. sz. határozati javaslat – mind joghatását, mind szövegezését tekintve, 
- hibás, így kéri a döntéshozatal során ezen indítvány figyelmen kívül hagyását. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: kéri a Képviselő-testület döntését, állásfoglalását az I. sz. 
határozati javaslat tárgyában.  
Szavazás eredménye: 0 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - a 
képviselő-testület az írásban előterjesztett I. sz. határozati javaslatot minősített többséggel 
elutasította. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: kérdezi dr. Csiki Gábor jegyzőtől, hogy mi 
értelme van átnevezni a vezetői asszisztenst titkársági asszisztensnek? 
 
dr. Csiki Gábor jegyző: elmondja, hogy mint az látható, az írásbeli anyagban két témakört 
érintett. Nem csak az önkormányzati tanácsadói státusz igényléséről van szó, hanem egy 
olyan, személyi problémáról amelyet az írásbeli előterjesztés nevesít. 
Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy amennyiben a két első számú vezető között nem kerül 
rendezésre a dolog, - akkor a kinevezési és egyetértési jogkör gyakorlásával összefüggő jogi 
problémák miatt még kényelmetlen jogi helyzet is előállhat. 
Jelzi a Képviselő-testület részére, hogy a Polgármesteri Kabinetnél alakult ki az a fajta 
munkaerő felvételi, vezetői egyeztetési rend, hogy gyakorlatilag Cselőtei Erzsébet 
polgármester asszony válassza ki azt a személyt, akivel ő szeretne együtt dolgozni. 
E helyütt a javaslat arról szól, hogy a Jegyzői Kabineten belül, titkársági asszisztensi 
funkcióba kerülne át a jelenleg vezetői asszisztensi feladatot ellátó személy, akinek 
jogviszonya tekintetében ne sikerült megállapodni a polgármester asszonnyal. 
Mint ismert, a tárgyévi költségvetési rendeletben, mind a létszám, mind a költségvetési 
fedezet, pénzügyi keretszám kötött.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: ismerteti, hogy pontos ismerete szerint, a 
Polgármesteri Kabinet keretein belül van egy vezetői asszisztensi állás, van egy 
önkormányzati tanácsadói állás, és van egy olyan, média feladat ellátására szolgáló állás, 
amelyen két fő, fél álláshelyen „osztozik”. 
Amennyiben a Képviselő-testület a II. sz. határozati javaslatot elfogadja, akkor a 
Polgármesteri Kabinet keretein belül marad egy média feladat ellátására szolgáló státusz és 
marad egy önkormányzati tanácsadói feladatok ellátását szolgáló státusz.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: kéri a Képviselő-testület döntését, állásfoglalását a II. sz. 
határozati javaslat tárgyában.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, az 
Önkormányzati tanácsadói státusz létrehozásának tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 

491/2011. (XI. 02.) KT határozat  
Önkormányzati tanácsadói státusz létrehozásának tárgyában 

(336. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala szervezeti felépítését úgy változtatja meg, hogy a Polgármesteri 
Kabinet keretén belül jelenleg meglévő vezetői asszisztensi státuszt megszünteti, és egyúttal 
új státuszként - titkársági asszisztensi elnevezéssel - a Jegyzői Kabinet szervezeti egységében 
alakítja ki. 
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés alapján, a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2011. (IX.16.) sz. KT rendelet módosítását terjessze be a Képviselő-testület és szervei 
2012. év február havi rendes ülésére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ pontban foglalt feladat végrehajtásra: a Képviselő-testület és 
szervei 2011. év december havi rendes ülése. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti, hogy a Képviselő-testület 2011. november 02-i 
nyílt, rendkívüli ülésén, további, érdemben tárgyalható napirendi pont nem lévén, a képviselő-
testület 2011. november 02-i nyílt, rend kívüli ülését berekeszti. 
Rögzíti, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább munkáját, feladat ellátását. 
 

A Képviselő-testület 2011. november 2-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 
17 óra 39 perckor. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 9 fővel határozatképes. Jegyzőkönyv rögzíti, 
hogy a Képviselő-testület zárt ülés keretein belül tovább folytatja a munkáját. 
(A Képviselő-testület 2011. november 2-án megtartott zárt üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – 2011. 
november 2.-i nyílt, rendkívüli ülése befejezését követően Pozderka Gábor alpolgármester, 
ülésvezető 5 perc technikai szünetet rendelt el, - majd zárt ülésen folytatja továbbá a 
munkáját. 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Pozderka Gábor 
alpolgármester 

 dr. Csiki Gábor 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 


