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27/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. november 23-án 17 órai 

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

 
Jelen vannak:  Cselőtei Erzsébet polgármester, 

 Bartos Sándor alpolgármester, 
   Pozderka Gábor alpolgármester, 
   dr. Csiki Gábor jegyző, 
   Bukta András képviselő, 
   Fábry Béla képviselő,  
   Földi Pál képviselő, 
   Gráf Mihály képviselő, 
   Grigalek László képviselő,  
   Koncz János képviselő,  
   Lévai Sándorné képviselő,  
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szotyori Judith, ügyvéd.  
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Labdarúgó Egyesület képviselői. 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók, 

intézményvezetők, 
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heiser Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönti a Képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, 
rendkívüli ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület rendkívüli 
ülése határozatképes, 10 fővel. Jegyzőkönyv számára rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr 
– más irányú elfoglaltságára tekintettel, - nincs jelen a képviselő-testület ülésén. 
Ismerteti a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat, valamint a hozzá érkezett 
előterjesztéseket. Kéri a Képviselő-testület tagjainak hozzászólásait a tervezett napirendhez, a 
napirendi pontokhoz. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a 350. sz. napirendi pont anyagát javasolja első napirendi 
pont alatt megtárgyalni, - amely a településen tervezett labdarúgó utánpótlás központ 
létrehozására vonatkozik, mivel a Labdarúgó Egyesület tagjai jelen vannak a Képviselő-
testület ülésén, a napirendi pont tárgyában.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: javaslatot tesz arra, hogy a Képviselő-testület az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalását 2011. november 30-án, 
rendkívüli képviselő-testületi ülésén tárgyalja meg, mivel a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
kizárólag mai napi bizottsági ülésén tudta áttekinteni az anyagot.  
 
Grigalek László  képviselő: javasolja, hogy a Képviselő-testület mai ülésén ne tárgyalja meg 
a zárt ülés tervezett anyagát (364. sz. napirendi pont anyagát vegye le napirendjéről), mert az 
erre vonatkozó részletes előterjesztés, indítvány - annak jelentős terjedelme miatt, - nem 
készült el. 
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: az Egyebek napirendi pont keretében javasolja az 
EEB javaslatának megtárgyalását, az intézmények beszámolóinak bizottsági hatáskörbe 
utalásáról, egyedi jelleggel. 
 
Fábry Béla  képviselő: kifejezi azon aggodalmát és gondolatát, hogy a múlt alkalommal a 
Képviselő-testület mai, rendkívüli ülése összehívásának az volt az indoklása, hogy ma a 
Képviselő-testületnek a fegyelmi ügyet meg kell tárgyalnia (az eljárást le kell zárnia), - mely  
napirendi pont anyaga (a szóban most kapott információk szerint) a tervek alapján nem is 
kerül felvételre, - mivel Grigalek László vizsgálóbiztos elmondása szerint el sem készült az 
összefoglaló jelentés anyaga, a vonatkozó dokumentum.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: kéri a Képviselő-testület állásfoglalását az első módosító 
javaslat tárgyában, - amely szerint a 350. sz. előterjesztés anyaga, (mely a településen 
labdarúgó utánpótlás központ létrehozására vonatkozik), első napirendi pontként kerüljön 
megtárgyalásra a Képviselő-testület által. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 341. sz. előterjesztés anyaga, - az Önkormányzat 2012. évi költségvetése koncepciójára 
vonatkozik, - kerüljön levételre a Képviselő-testület mai napirendjéről, tárgyalását a 
Képviselő-testület 2011. november 30. napján, rendkívüli ülés keretein belül eszközölje.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A tervezett napirend közül, a zárt ülés anyaga: a 364. sz. előterjesztés anyaga – a fegyelmi 
vizsgálóbiztos írásbeli, összefoglaló anyaga hiányában, - kerüljön levételre, és ezen fegyelmi 
tárgyalást a Képviselő-testület szintén 2011. november 30. napján tartsa meg. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület az Egyebek napirendi pontok anyagai között tárgyalja meg és vizsgálja 
meg az EEB indítványát, javaslatát. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fábry Béla képviselő: a tervezett napirenddel összefüggésben elmondja, hogy a 352. sz., a 
települési piac létesítésére vonatkozó, átdolgozott változatú anyagot nem kapta meg, ahogy a 
többi képviselő sem, ezért ez a napirend megtárgyalhatatlan. Javasolja az előterjesztés 
anyagának a képviselő-testület mai, rendkívüli ülése napirendjéről történő levételét.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: kéri a Képviselő-testület állásfoglalását Fábry Béla 
képviselő ügyrendi tartalmú indítványa tárgyában. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Megállapítja, hogy más módosítás a napirendi pontokkal kapcsolatban nincs, - ezáltal a 
tervezett módosításokkal együtt, kéri a Képviselő-testület állásfoglalását a Képviselő-testület 
mai napi rendkívüli ülése napirendjéről.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester asszony indítványára, összefoglalása alapján, 9 igen szavazattal, 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2010. november 23-i, nyílt, rendkívüli ülése módosított és kiegészített napirendjét, 
amely az alábbi: 
 
Nyílt, rendkívüli ülés napirendje:  
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata területén Labdarúgó utánpótlási 
központ létrehozása tárgyában. 
(350. sz. anyag) 
Előterjesztő:  Pozderka Gábor alpolgármester 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata és a fenntartásában álló 
intézmények részére történő vezetékes földgáz-vásárlás” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kapcsán. 
(359. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Fót Város területén is illetékes Gödöllő-Vác 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat Alapszabály módosításának, valamint a 2011. 
évi Társulati hozzájárulás kifizetésének tárgyában. 
(362. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
4. napirendi pont: Előterjesztés Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve felülvizsgálatán 
alapuló HÉSZ módosításának készítéséhez, az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési 
eljárásban való részvétel tartalma tárgyában. 
(363. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5. napirendi pont: Előterjesztés a Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása az 
önkormányzatnál; Rendelet megalkotása a közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról. 
(303. sz. anyag) 
Előterjesztő: dr. Csiki Gábor jegyző   

 
6. napirend: Egyebek.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirendekkel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendkívüli ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
1. napirendi pont: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata területén Labdarúgó utánpótlási 
központ létrehozása tárgyában. 
(350. sz. anyag) 
Előterjesztő:  Pozderka Gábor alpolgármester 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
elfogadásra javasolja a tárgyban határozati javaslatot azzal a kiegészítéssel, hogy egy 3. 
ponttal egészüljön ki a határozati javaslat. 
Indítványozza, hogy az Önkormányzat, az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása érdekében 
jelöljön ki egy 5 fős munkacsoportot, amelynek tagjaira javaslatot lehet tenni (1 fő képviselő, 
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1 fő - a Fóti Sportegyesület elnökségi tagja, Sipos János fóti lakos, 1 fő jogász végzettségű 
szakember, és 1 fő közgazdász végzettségű szakember.)  
Másodsorban rögzíti, az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata az, hogy a Képviselő-testület a 
határozati javaslat 2./ pontjának törlésével fogadja el az indítványt. Egyúttal a szakbizottság 
indítványozza, hogy a határozati javaslat 1./ pontja alatt kerüljön törlésre az „egyetért” szó, - 
és helyébe az „elviekben” szó kerüljön beépítésre a határozati javaslatba.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a napirendi pont tárgyában a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság által elviekben meghozott javaslattal egyetért, de nem tartja 
időszerűnek, e témakörben az Önkormányzat részéről egy bizottság létrehozását, - mert nincs 
olyan állapotban a labdarúgó utánpótlás központ kialakítására vonatkozó anyag. Hozzáteszi, 
hogy amennyiben a tervezett fejlesztés eljut odáig, - akkor viszont egyetért a részletek 
kidolgozása végett ad-hoc bizottság létrehozásával. 
 
Fábry Béla  képviselő: elmondja, hogy minden olyan kezdeményezés, ami a gyermekek 
ügyében, az egészséges életmód és sport lehetőségek fejlesztése érdekében indul, azt 
támogatni kell. 
Azonban véleménye szerint, a már rendelkezésre álló dokumentációból nagyon sok részlet 
nem derül ki. A határozati javaslat első pontja alatt eredetileg rögzítetteket fontosnak tartja, 
nevezetesen azon megfogalmazást, hogy az Önkormányzat a beterjesztett javaslattal 
elviekben ért egyet, - mert semmiféle gyakorlati kérdésben nincs még döntéshelyzet. 
Ezt az kezdeményezést, tárgyalási alapként kell kezelni, - a megvalósítást részleteiben nyilván 
egyeztetni kell majd. Jómaga egyetért azzal, hogy e tárgyban bizottságot még nem kellene 
létrehozni. 
Ugyanakkor javasolja, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat 2./ pontjaként az 
alábbiakat fogadja el: 
A Fóti Labdarúgó Iskola megvalósításával összefüggő további előkészítő tárgyalásokat a 
polgármester folytassa le, (határidő megjelölésével), és szükség szerint a Képviselő-testületet 
tájékoztassa annak eredményéről. 
Javasolja, hogy ezen pontból kerüljön kiemelésre az „elviekben” megfogalmazás, - mivel 
semmiről nincs konkrét ismertető.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több kérdés, észrevétel vagy hozzászólás nem lévén, 
szavazásra teszi fel a JÜSZB véleményét, amely szerint a Bizottság elfogadásra javasolja a 
határozati javaslatot azzal, hogy egy 3. ponttal egészüljön ki a határozati javaslat. 
A JÜSZB indítványozza, hogy az Önkormányzat, az 1. pontban foglalt döntés végrehajtása 
érdekében jelöljön ki egy 5 fős munkacsoportot, amelynek tagjai az alábbiak: 1 fő képviselő, 
1 fő - a Fóti Sportegyesület elnökségi tagja, Sipos János fóti lakos, 1 fő jogász végzettségű 
szakember, és 1 fő közgazdász végzettségű szakember.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - a 
kiegészítő indítvány nem nyert többséget.  
 
Jelzi, második módosítási javaslatként hangzott el, hogy a polgármester a további előkészítő 
tárgyalásokat folytassa le, és a tárgyalások eredményéről szükség szerint tájékoztassa a 
Képviselő-testületet.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - a módosító 
indítvány elfogadva.  
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Harmadik módosítási javaslatként hangzott el továbbá, hogy a határozati javaslat 
szöveganyagából „egyetért” kifejezés kerüljön ki a határozati javaslatból, és helyébe az 
„elviekben” szó kerüljön beépítésre a határozati javaslat szövegébe. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - a 
módosító indítvány elfogadva.  
 
A módosításokkal együtt, egyben teszi fel szavazásra a határozati javaslatot, amely szerint 
elviekben támogatjuk a labdarúgó iskola megvalósulását, és a 2./ pont kiegészül a módosító 
javaslattal, hogy a polgármester folytassa le az egyeztető tárgyalásokat és számoljon be a  
Képviselő-testület előtt az eredményekről.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót Város 
Önkormányzata területén, Labdarúgó utánpótlási központ létrehozása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta:  
 

528/2011. (XI.23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzata területén Labdarúgó utánpótlási központ létrehozása tárgyában 

(350. sz. anyag)  
 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elviekben támogatja a Fóti Labdarúgó Iskola 
megvalósítását.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a 
Fóti Labdarúgó Iskola képviselőivel a szükséges egyeztető tárgyalásokat folytassa le, és erről 
tájékoztassa a Képviselő-testületet.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a további előkészítő intézkedések megtételére: a döntést követő 30 
napon belül. 
 
2. napirendi pont: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata és a fenntartásában álló 
intézmények részére történő vezetékes földgáz-vásárlás” tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kapcsán. 
(359. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  Ismerteti, hogy földgáz közbeszerzésről van szó, amelyet 
már 2010-ben szeretett volna megvalósítani az Önkormányzat. A „gáz év” júliustól, júliusig 
tart, a szerződéseket egy fél évvel korábban kell felmondani. Ezért kell a felmondást 
decemberben megtenni, közbeszerzést kiírni, és akkor lehet elérni egy kedvezőbb árat. A 
bizottságok és a könyvvizsgáló úr véleményét figyelembe véve kellene elfogadni a határozati 
javaslatot.  
Könyvvizsgáló úr javaslata az, hogy a Kft ne az intézmények között legyen felsorolva, hanem 
külön.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A táblázattal kapcsolatban teszi hozzá, hogy a fogyasztási 
helyeket egyeztetni kellene újra, mert nem biztos, hogy minden fogyasztási hely rajta van, és 
pontosan van rajta.  
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dr. Csiki Gábor jegyző: Ismerteti, hogy a JÜSZB javasolja, hogy a jövőre nézve külön 
taggyűlési szóhasználat ne legyen, mert ez is önálló önkormányzati határozat. A GT nem 
nevesíti taggyűlésként az egyszemélyi tulajdonos által meghozott döntéseket.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A JÜSZB módosító indítványára kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A könyvvizsgáló úr javaslatáról kéri a képviselők döntését, amely szerint a 3./ sz. határozat 
10. pontja kerüljön az intézmények közül törlésre, és külön soron, mint az Önkormányzat 100 
%-os tulajdonában lévő társaságként kerüljön megnevezésre.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A I. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, „Fót Város 
Önkormányzata és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes földgáz-
vásárlás” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 

529/2011. (XI.23.) KT határozat 
„Fót Város Önkormányzata és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes 

földgáz-vásárlás” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán 
(359. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete utasítja a fenntartásában és 
működtetésében álló helyi önkormányzati költségvetési szervek képviselőit (igazgatóit, 
vezetőit), hogy 2011. december 31-ig - 2012. június 30-ai hatállyal - mondják fel az általuk, 
vezetékes földgáz vásárlásra, szállításra megkötött közszolgáltatási, szállítási szerződéseket. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fót Város Önkormányzata által 
vezetékes földgáz vásárlásra, szállításra - a Polgármesteri Hivatal nevében - megkötött 
közszolgáltatási, szállítási szerződéseket 2011. december 31-ig - 2012. június 30-ai hatállyal - 
mondja fel. 
 
3./ A Képviselő-testület - az általa meghozott 16/2011. (I.26.) sz. KT határozatában 
foglaltakra figyelemmel - úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást folytat le Fót Város 
Önkormányzata fenntartásában és üzemeltetésében álló intézmények, továbbá a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére - 2012. július 01. 00.00 óra és 2014. június 30. 24.00 
óra közötti határozott időtartamra vonatkozóan - vezetékes földgáz vásárlás, szállítás 
beszerzése tárgyában, azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli 
hatálya alatt az Önkormányzat, mint megrendelő (kiíró) irányában áremelést nem 
érvényesíthet. 
 
A beszerzéssel érintett intézmények: 
3.1./ Apponyi Franciska Óvoda  (székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.) 
3.2./ Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.) 
3.3./ Fáy András Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Vásár tér 1.) 
3.4./ Garay János Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Arany J. u. 20-26.) 
3.5./ Németh Kálmán Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Március 15. 40.) 
3.6./ Fóti Népművészeti Szakközépiskola (székhely: 2153 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
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3.7./ Egyesített Szociális Egészségügyi  
Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
3.8./ Fóti Közművelődési és Közgyűjt. K. (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
3.9./ Önkormányzati Zeneiskola (székhely: 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14.) 
3.10./ Polgármesteri Hivatal (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 
 
A beszerzéssel érintett, Fót Város Önkormányzata 100 %-os tulajdonában álló gazdasági 
társasága: 
3.11./ Fóti Közszolgáltató Kft. (konyha) (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) 
 
4.1./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy a 3./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást - Fót Város Önkormányzata érvényes és hatályos Közbeszerzési 
Szabályzata rendelkezéseire figyelemmel, - folytassa le. 
 
4.2./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 3./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
Bíráló Bizottság tagjai - tekintettel Fót Város Polgármesterének, illetve Fót Város 
Jegyzőjének 2010. november 30-án kelt delegálására, jognyilatkozatára - Gráf Mihály és 
Koncz János képviselő, továbbá dr. Barkóczi Péter és Fegyveres Péter köztisztviselők, illetve 
Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó. 
 
4.3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy készíttessen 
előterjesztést a 3./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről, 
illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntés meghozatala tárgyában 
– a közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttségének beálltát követő soron következő képviselő-
testületi ülésre. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket, jognyilatkozatokat tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló helyi 
önkormányzati költségvetési szervek, intézmények vezetőinek, az Önkormányzata 100 
%-os tulajdonában álló gazdasági társasága ügyvezetőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 5 napon belül; az 1-2./ pont szerinti szerződési állomány 
felmondására: 2011. december 31.; a közbeszerzési eljárás 3./-4./ pontok szerinti 
megindítására: a döntést követő 15 napon belül; a 4./ pont szerinti előterjesztés 
elkészítésére: a Képviselő-testület és szervei 2011. év december havi rendes ülése. 
 

 
A II. határozati javaslatra kéri a szavazást:  
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, „Fót Város 
Önkormányzata és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes földgáz-
vásárlás” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 

530/2011. (XI.23.) KT határozat 

„Fót Város Önkormányzata és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes 
földgáz-vásárlás” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán 

(359. sz. anyag)  
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 1309124501) egyszemélyi 
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tulajdonosa utasítja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., 
cégjegyzékszám: 1309124501) ügyvezetőjét, a Társaság képviselőjét, hogy a Társaságnak 
vezetékes földgáz szállításra vonatkozólag megkötött, fennálló (köz)szolgáltatási, szállítási 
szerződéseket 2011. december 31-ig – 2012. június 30-ai hatállyal – mondja fel. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse Szent Iványi Gézát, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom 
u. 1., cégjegyzékszám: 1309124501) ügyvezetőjét. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft. (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1., cégjegyzékszám: 1309124501) ügyvezetőjét, hogy az 
1./ és 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a döntésről 
történő értesítésére: a döntést követő 5 napon belül; az 1./ pont szerinti 
(köz)szolgáltatási, szállítási szerződések felmondására: 2011. december 31. 
 
3. napirendi pont: Előterjesztés a Fót Város területén is illetékes Gödöllő-Vác 
Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat Alapszabály módosításának, valamint a 2011. 
évi Társulati hozzájárulás kifizetésének tárgyában. 
(362. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:Ismerteti, hogy a bizottságok elfogadásra javasolják 
módosítás nélkül a határozati javaslatot. Kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, Fót Város 
területén is illetékes Gödöllő-Vác Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 
Alapszabály módosításának, valamint a 2011. évi Társulati hozzájárulás kifizetésének 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 

531/2011. (XI.23.) KT határozat 
A Fót Város területén is illetékes Gödöllő-Vác Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 

Társulat Alapszabály módosításának, valamint a 2011. évi Társulati hozzájárulás 
kifizetésének tárgyában 

(362. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a vízitársulatokról szóló, 
többször módosított 2009. évi CXLIV. törvény 62. § (1) a) pont alapján a Gödöllő-Vác 
Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat (2131 Göd 
Csokonai u. 22.; Cg. 13-16-000084/69) 2011. május 05-i küldöttgyűlésén eszközölt 
módosításokkal egységes szövegbe foglalt Alapszabályát tudomásul veszi. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő 739 
hektár belterületi földterület után, a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 
Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat - változtatásokkal egységes szerkezetbe foglalt - 
Alapszabályának 17.2. pontjában meghatározott önkormányzati hozzájárulást, bruttó 1.050,- 
Ft/ha/év + hatályos jogszabály szerinti ÁFA összeget, összesen bruttó 969.938,- Ft-ot, azaz 
bruttó Kilencszázhatvankilencezer-kilencszázharmincnyolc forint összeget, a Gödöllő-Vác 
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Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat részére, a 
Társulat által 2011. augusztus 1. napján kiállított, SZ2011-000339 számlája alapján megfizet. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2./ pontban rögzített kötelezettségvállalás fedezete: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel, 
valamint 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelet 
Tagdíjak sora. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt döntés alapján, a 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT. rendelettel, 
valamint 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011 (III.07.) sz. KT. rendelet 
módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és terjessze be a Képviselő-
testület 2012. február havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása végett . 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évtől kezdődően a következő években, az 1./ és 
2./ pont szerinti társulati hozzájárulás éves mértékét, mint tagdíj-költséget, Fót Város 
Önkormányzata adott évi költségvetésébe, - az időközben jóváhagyott emelések mértékével 
azonosan, - folyamatosan betervezi.  
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására, - és a tervezés figyelembevételével, - a folyamatos pénzügyi 
kötelezettségvállalásra, - a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a 2./ pontban rögzített feladat ellátására vonatkozóan: a döntést 
követő 8 napon belül, a 4./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a Képviselő-testület és 
szervei 2012. év február havi rendes ülése.  
 
 
4. napirend: Dunakeszi Város Településszerkezeti Terve felülvizsgálatán alapuló HÉSZ 

módosításának készítéséhez, az Étv. 9.§ (2) bekezdés szerinti véleményezési 
eljárásban való részvétel tartalma tárgyában 

        (363. sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Bejelenti az érintettségét, nem szavaz a 
napirendben.  
Elmondja, hogy a 2. sz. határozati javaslat elfogadását ajánlja a Képviselő-testületnek a 
Bizottság.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Közbevetőleg bejelenti, hogy kéri a  Képviselő-testületet, hogy az 
önkéntesekről szóló rendelettervezetet az előterjesztésben foglalt indokokra tekintettel 
tárgyalja meg a  Képviselő-testület az anyagot.  
 
Fábry Béla  képviselő: Kéri, az előterjesztésben foglalt határozati javaslatokat úgy jelöljék, 
hogy ne alternatíva legyen, mert jelen esetben az 1. és 2. kizárja egymást. Elmondja, hogy 
Fótot az előterjesztésben foglaltak közül csak a 10. pont érint. Az igazi vita téma az, hogy a 
200 m-es védőtávolság maradjon, vagy ne maradjon. Azt a véleményét fogalmazza meg, hogy 
a 200 m-es védőtávolság maradjon meg, mert az ott élők érdekeit szolgálja.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy a II. sz. határozat vastagított része 
tartalmazza a lényeget. Valójában a közigazgatási határ 200 m-es korlátozása alóli felmentést 
kéri a két város, Dunakeszi és Fót. Ez a terület Fóton ipari-gazdasági területnek minősül, 
emiatt kellene közösen kérvényezni a feloldást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazásra bocsátja a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság 
javaslatát, amely szerint a 2. sz. határozati javaslat elfogadásáról döntött.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Az I. sz. határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása az 
önkormányzatnál; Rendelet megalkotása a közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról  
(303. sz . anyag)  szóló rendelettervezet napirendre tűzéséről kéri a képviselők döntését.   
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
5. napirend: A Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása az önkormányzatnál; Rendelet 

megalkotása a közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról. 
(303. sz . anyag)   

 

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Ismerteti, hogy a határozati javaslat két részből 
áll, és van egy rendelet. Mindkettőnek az a célja, hogy azok az emberek, akik nem férnek bele 
a közmunka-programba, vagy egészségi állapotuk miatt, vagy mert nincs munkájuk, 2012-ben 
az önkéntesen vállalt munka alapján a mellékelt törvény szerint jogosultak legyenek a segély 
igénybevételére, ennek érdekében rendeletet kell alkotni e tárgyban. A Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság egy módosítást tett, a rendelet 4. pontjában két mondat megcserélését javasolják. A 
4. pont első mondatának javasolják, hogy „ A fogadó szervezet a közérdekű törvényben 
meghatározott juttatásokat a szervezet saját költségvetése terhére biztosíthatja.”…  
A határozati javaslatot és a rendeletet ezzel a módosítással javasolják elfogadásra.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Elmondja, hogy ezt az előterjesztést a bizottság nem 
tűzte napirendre, mert az anyagot súlyosabb horderejűnek tartják, mintsem átolvasás nélkül 
nem tudtak volna felelősen dönteni róla.  
 
Fábry Béla  képviselő: (ügyrendben) Elmondja, hogy Gráf elnök úr által ismertetettek szerint 
kiosztott anyagként a  Képviselő-testület sem tárgyalhatja, mert méltatlan az ügyhöz és a 
testülethez a döntés, áttekintés nélkül. Javasolja a vita elnapolását és a 3o-i rendkívüli ülésen 
történő megtárgyalását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Fábry Béla képviselő úr ügyrendi javaslatára kéri a 
képviselők szavazatát, amely szerint a napirend megtárgyalása 30-án történjen meg, a mai 
ülésen kerüljön le a napirendről.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító indítványára kéri a szavazást, amelyet Lévai 
Sándorné képviselő asszony ismertetett. „ A fogadó szervezet a közérdekű törvényben 
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meghatározott juttatásokat a szervezet saját költségvetése terhére biztosíthatja.”… a 3. § (4) 
bekezdésének első mondata legyen.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatra kéri módosítás nélkül a képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása az önkormányzatnál; Rendelet megalkotása a 
közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 

532/2011. (XI.23.) KT határozat 
a Közérdekű önkéntes tevékenység biztosítása az önkormányzatnál; Rendelet megalkotása a 

közérdekű önkéntes tevékenység biztosításáról  
(303. sz . anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - a közérdekű önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 1. §-a alapján, - úgy dönt, hogy többlet önkormányzati 
forrás biztosítása nélkül támogatja a közérdekű önkéntes tevékenység megszervezését Fót 
Város közigazgatási területén. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ 
pontban foglalt döntés végrehajtására – a Polgármesteri Hivatalon keresztül – tegye meg a 
szükséges intézkedéseket, egyúttal gondoskodjon a közérdekű tevékenység megszervezésének 
a Nemzeti Erőforrás Minisztériumához történő bejelentéséről. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
közérdekű tevékenységnek az 1./ és 2./ pont szerinti megszervezéséről.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a közérdekű tevékenység megszervezésének a Nemzeti Erőforrás 
Minisztériumához történő bejelentésére, a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 
15 napon belül, a közérdekű tevékenység bevezetéséhez kapcsolódóan feladatellátás 
megszervezésére: a döntést követő 30 napon belül. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az elfogadott módosítással a rendelettervezetről kéri a szavazást.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett, a Fót város területén, mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett 
önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeiről szóló rendeletét 
elfogadta. 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
 

Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

34/2011. (XI.25.) sz. KT. rendeletét 
Fót Város területén mások javára ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes 

tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeiről  
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6. napirend: Egyebek.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Egyebek napirend keretében az Emberi Erőforrás Bizottság 
kérte, hogy az intézményvezetők beszámolóit bizottsági hatáskörben vizsgálják meg és 
fogadhassák el.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  Az SzMSz-ben szerepelnie kellene a bizottságok 
átruházott hatásköreinek. Ez nem készült még el, ezért az intézmények beszámolóival 
jogszerűen nem foglalkozhat a Bizottság. Ugyanakkor az intézmények nyomatékosan kérték, 
hogy a fenntartó részéről legyen egy jóváhagyás a beszámolóik tekintetében. Törvényi 
kötelezettség arra vonatkozóan nincs, hogy képviselő-testületi döntést igényeljen. Ezért 
bizottsági hatáskörbe utalható. Kéri, hogy a Képviselő-testület hagyja jóvá, a felhatalmazást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A Bizottság részére történő felhatalmazásról kéri a  
Képviselő-testület döntését, amelyben az intézményi beszámolók jóváhagyása az Emberi 
Erőforrás Bizottság kompetenciájába utalja.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, „Fót 
Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében álló közoktatási, nevelési valamint 
közművelődési, közkönyvtári feladatot ellátó helyi önkormányzati költségvetési szervek 
szakmai beszámolóinak vizsgálata” tárgyában, az alábbi határozatot hozta:  
 
 

533/2011. (XI.23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében álló közoktatási, nevelési 

valamint közművelődési, közkönyvtári feladatot ellátó helyi önkormányzati költségvetési 
szervek szakmai beszámolóinak vizsgálatáról  

 (szám nélkül) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri illetve felhatalmazza az Emberi 
Erőforrás Bizottságot, hogy a Fót Város Önkormányzata fenntartásában és működtetésében 
álló közoktatási, nevelési valamint közművelődési, közkönyvtári feladatot ellátó helyi 
önkormányzati költségvetési szervek (intézmények) 2011. évi feladatellátása tárgyában 
készített szakmai beszámolók vizsgálata tárgyában, - a bizottság saját hatáskörben eljárjon, 
határozzon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: Megköszöni a részvételt, november 30-án 17 órára hirdeti 
ki a következő rendkívüli képviselő-testületi ülés időpontját. Ismerteti, hogy a Képviselő-
testület 2011. november 23-i nyílt, rendkívüli ülésén, további, érdemben tárgyalható napirendi 
pont nem lévén, a képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, rend kívüli ülését berekeszti. 
 
 
 

A Képviselő-testület 2011. november 23-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva: 18 óra 30 perckor. 
 
(A Képviselő-testület 2011. november 23-án megtartott zárt üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet 
polgármester 

 dr. Csiki Gábor 
jegyző 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető 
 
 
 

 

 
 
 
 

 

 

 


