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28/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, 2011. november 30-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,  
                       Fábry Béla képviselő,  
   Földi Pál képviselő, 
   Gráf Mihály képviselő, 
   Grigalek László képviselő,  
   Koncz János képviselő,  
   Lévai Sándorné képviselő,  
   Szabó Mihály képviselő.  
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szotyori Judith, ügyvéd  
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
A jegyzőkönyvet Verebes Viktor informatikus vezette és készítette.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Köszönti a megjelenteket, a Képviselő-testület rendkívüli 
ülésén, amely Fegyelmi Tanáccsá alakul át és zárt ülés keretében tanácskozik, a volt 
ESZEPSZ igazgató, Majsai László ellen elrendelt fegyelmi vizsgálat lezárása érdekében.  
Ismerteti, hogy a polgármester asszony nincs jelen az ülésen, a Képviselő-testület 10 fővel 
határozatképes, az ülést megnyitja. Jelen van a Fegyelmi Tanács ülésén dr. Csiki Gábor 
jegyző, és dr. Szotyori Judith ügyvéd, a vizsgáló biztossal együttműködő szakértőként.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülés a Fegyelmi Tanács ülésével folytatódik, zárt keretek között 

17 óra 17 perctől.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Fegyelmi Tanács zárt ülése után 19 óra 20 perckor a Képviselő-

testület nyílt ülésen folytatja a munkát.  

 

dr. Csiki Gábor jegyző: A nyílt ülésen tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy 
Pozderka Gábor alpolgármester fogja aláírni a határozatot, a rendelkező rész elhangzott és a 
keresetindítás lehetősége is. Ez a két elem, amit fel kell olvasni az ülésen, javasolja, hogy 
teljes terjedelmében közölni kell a Fegyelmi Tanács határozatát, úgy, ahogy a vizsgálóbiztosi 
jelentésben elhangzott, hogy valamennyi elem benne legyen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a fegyelmi vizsgálat elindításakor hozott a 
testület egy olyan döntést is, mint Képviselő-testület, hogy büntető feljelentést kell tenni az 
ESZEPSZ ügy kapcsán. Jegyző úr tájékoztatása szerint a büntető feljelentés megtörtént és 
elment. Elmondja, hogy utána nézett a feljelentésnek, és kiderült, hogy a feljelentés nem 
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kielégítő, mert a Rendőrség megkapta a testületi határozatot és elutasította a nyomozást. 
Jelenleg nincs semmiféle nyomozás, egy szabályszerű, alakilag helyes büntető feljelentést kell 
tenni ismeretlen tettes ellen.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Bejelenti, hogy 19 óra 30 perckor el kell mennie.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  Felkéri a jegyző urat, hogy külön szavazni erről nem 
szükséges, de a Hivatal tegye meg a feljelentést.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Válaszában elmondja, hogy fenntartja az álláspontját, amely szerint 
büntető feljelentésnél nem kell minősíteni, nem a feljelentő szerv feladata. A Hivatal elküldött 
egy rendelkezésre álló iratanyagot. Alpolgármester úr által elmondottaknak a Hivatal utána 
néz. Ha ki kell egészíteni, akkor ezt megtesszük.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 18 óra 30 percre kiküldött meghívó szerinti képviselő-testületi ülés kezdődne, de az 
anyagot helyszíni kiosztásban kapták meg a képviselők.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: A büntető feljelentéssel kapcsolatban kéri, hogy az 
Önkormányzat jogászát is vonja be a jegyző úr a feljelentés elkészítésébe, hogy az szakszerű 
legyen, és ne húzódjon az ügy.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Szavazást indítványoz Gráf Mihály képviselő úr 
javaslatára, az Önkormányzat jogászát, dr. Szotyori Judith ügyvédnőt a feljelentés 
elkészítésébe a jegyző vonja be.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Indítványozza, hogy a nyílt testületi ülést, amelyre a meghívó 18 óra 30 perctől szólt, halassza 
el a Képviselő-testület, miután az anyag áttekintésére, átgondolására nem volt lehetőség, 
bizottság nem tárgyalta.  
Az indítványát szavazás nélkül a jelenlévő Képviselő-testület tudomásul vette.  
Megköszöni a jelenlévőknek a munkát, a Képviselő-testület ülését bezárja.  
 
A Képviselő-testület 2011. november 30.-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 

lezárva: 19 óra 35 perckor. 

k.m.f.  
 

 
 

Pozderka Gábor  
alpolgármester  

 

 
dr. Csiki Gábor  

jegyző  

Jegyzőkönyvvezető:  
 
Verebes Viktor  


