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29/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 01-én 18 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,  
  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: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló.  
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők. 
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2011. december 01-i 
rendkívüli ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, 8 fővel. Fábry Béla, Koncz János, és Szabó Mihály képviselők jelezték, hogy 
nem tudnak jelen lenni a mai ülésen.  
 
Ismerteti, hogy a meghívó három napirendi ponttal ment ki, amelyeket ismertet. Elmondja, 
hogy a 2. napirendi pont, a 363. sz. anyag aktualitását vesztette, amellyel kapcsolatban írásos 
tájékoztatást kaptak a képviselők. Javasolja a napirend levételét.  
  
dr. Csiki Gábor jegyző: Ismerteti, hogy a 366. sz. anyaghoz készített és átdolgozott tervezési 
szerződéssel összefüggésben az egyik gazdálkodó szervezet visszajelzett, hogy részükről 
elfogadható a szerződés, a másik gazdálkodó szervezet még nem. Ezért indítványozza, hogy 
miután nem tekinthető teljes körűnek a leírt szöveg, a következő rendes képviselő-testületi 
ülésre kerüljön vissza.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy a mai testületi ülésre nem jött volna el, ha 
az intézményvezetőket nem érintené a koncepció, amely napirenden van, és tegnap is 
megjelentek ebből a célból. A levételre javasolt anyagokkal kapcsolatban elmondja, hogy fel 
sem kellett volna venni a meghívóra, mert ma reggel már akkor tudható volt, hogy ezek a 
tények, amelyeket most ismertettek. Bizottságok nem is tárgyalták az anyagokat.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: Válaszában elmondja, hogy nem ő küldte haza a 
képviselőket az előző napon. A módosító javaslatokat teszi fel szavazásra.  
 
Szavazást kér a 363. sz. anyag napirendről történő levételéről. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Második javaslat volt, a 366. sz. anyag levétele a napirendről.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Ismerteti, hogy egy napirendi pont marad, amelynek elfogadására kéri a Képviselő-testület 
tagjait.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, Cselőtei 
Erzsébet polgármester által ismertetettek szerint, 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 
tartózkodás mellett elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. 
december 1-i rendkívüli, nyílt, ülése módosított napirendjét, amely az alábbi: 
 
Nyílt, rendkívüli ülés napirendje:  
 

1. napirend:  Előterjesztés Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési           
                       koncepciója  elfogadására. 

                            (341. sz. anyag, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt határozatok) 
        Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
 
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. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési           
                       koncepciója  elfogadására. 

                            (341. sz. anyag, változásokkal egységes szerkezetbe foglalt határozatok) 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: (ügyrendben) Javasolja a Képviselő-testület részére, 
hogy pontról-pontra menjen végig a Költségvetési Koncepció összes tételén.  
 
Földi Pál képviselő: Kérdést tesz fel arra vonatkozóan, hogy a bizottságok által módosítások 
egyenkénti elfogadásáról szólt-e Gráf Mihály képviselő úr javaslata?  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Megerősíti, hogy a bizottságok által megtárgyalt módosítási 
javaslatok kerülnek egyenként ismertetésre és megszavazásra.  
 
Módosító javaslatok:  
2.1.7./ ponthoz:  
A fenti felülvizsgálati feladatok ellátására a Képviselő-testület önálló soron tervezi a dologi 
kiadások között szakértői díjkeretet bruttó 1.000 eFt összegben. (PFB javaslata)  
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Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.2.3./ ponthoz:  
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Elmondja, hogy a 2.2.3-nál kimaradt egy 
módosítás, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata szerint, a zöld hulladék lakosság részére 
a Kft bevonásával történő ingyenes elszállítása.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.2.5./ ponthoz:  
Az Önkormányzat – az általa ellátott közigazgatási funkciók szakszerűbb ellátása érdekében, 
továbbá a „reformkori” városközpont fejlesztése érdekében – célul tűzi ki, az alábbiakat: 
(EEB és Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata)  
 
Hegedűs Miklós, könyvvizsgáló: Elmondja, hogy ellentmondást lát a beszúrt 2.2.5 ponti szó 
és a 2.2.5.1 pontos megjegyzésre, mert ha nem akar dönteni a Képviselő-testület a 
városközpontról (2.2.1./ pont), akkor a (2.2.5./ pontban) a „reformkori” szó beillesztésével 
„dönt” a városközpont létrejöttéről.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.2.5.1/ ponthoz:  
2012. év január 31. napjáig meghatározza a Polgármesteri Hivatal működésére szolgáló 
tervezési helyszínt, amelynek részeként elfogadja a Polgármesteri Hivatal épületére 
vonatkozó tervezési programot, városközpont fejlesztési koncepciót. (A Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság törlésre javasolja ezt a pontot.)  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.2.5.2./ ponthoz:  
2012. év március 31. napjáig lebonyolítja a Polgármesteri Hivatal épületének tervezésére, 
valamint a városközpont fejlesztésére vonatkozó terv (megvalósíthatósági tanulmányterv, 
engedélyezési tervdokumentáció, árazatlan, árazott költségvetés készítésére) tervezőjének 
kiválasztására irányuló ún. ajánlatkérői eljárást. (A PFB törlésre javasolja a pontot.)  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.2.5.3./ ponthoz:  
2012. év szeptember 30. napjáig megtervezteti a Városközpontot és a Polgármesteri Hivatal 
épületét. (PFB határozati javaslata.) 
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Elmondja, hogy a városközpont, rendezésköri kérdésként merül fel, 
és annak a legoptimálisabb határideje is 9-10 hónap. Ha a  Képviselő-testület ezt a területet 
központi ügyként kezeli, akkor most szót kell kapjon a téma, de a két határidő egyszerre nem 
fog menni.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatának a lényege az, hogy a két szó, a Polgármesteri Hivatal épülete és a Városközpont, 
helyet cserélt, vagyis szócsere történt.  
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Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: Véleménye szerint a mondatot bővíteni lenne célszerű. Egy 
intézkedéssorozat vége a szeptember 30-i határidő, amely időpontra egyéb rendeleti 
módosítási igénye van. A Hivatal épületének megterveztetésére akkor van lehetőség, ha ki 
van választva a hely, meg van határozva a konkrét funkció, ezért javasolja a mondat 
kibővítését.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Elmondja, hogy a bizottsági ülésen arra a 
döntésre jutottak, hogy nem helyes, ha megterveztetjük a Polgármesteri Hivatal épületét és 
majd utána kitaláljuk köré a városközpontot. Ezért a bizottság megfordította a helyzetet, 
kivette a határidőket, mert nem látta célszerűnek ezt a sorrendet. Egyetért Hegedűs Miklós 
könyvvizsgáló úr javaslatával, hogy előbb a koncepció jöjjön létre, foltokban való elhelyezés, 
akkor már meghatároztuk a Polgármesteri Hivatal helyét. Ezzel a kiegészítéssel javasolja 
elfogadni ezt a mondatot.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást kér a javaslatról, amely szerint 2012. év 
szeptember 30. napjáig megtervezteti a Városközpont koncepcióját és a Polgármesteri Hivatal 
épületének helyét (PFB határozati javaslata.).  
Ismerteti a főépítész úr javaslatát, amely arról szólt, hogy addig nem lehet tervezni, amíg nem 
tudjuk, hogy a Polgármesteri Hivatal hol helyezkedik el.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, -
elfogadva.  
 
2.2.5.4./ ponthoz:  
A Képviselő-testület 2012. év IV. negyedévében - a Képviselő-testület által elfogadott terv 
birtokában, - kiírja a Polgármesteri Hivatal épületének kivitelezésére irányuló közbeszerzési 
eljárást. (A PFB törlésre javasolja.) 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Javasolja, hogy ne legyen megkötve a  
Képviselő-testület keze azzal, hogy a IV. negyedévre van előirányozva. Ezért javasolta a 
bizottság a törlést.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
2.2.6./ ponthoz:  
2011. év december 31. napjáig meghatározza a Városi próba piac működésére szolgáló 
helyszínt, amelynek részeként elfogadja a Városi Piac területére vonatkozó tervezési 
programot. (PFB javaslata.) 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Javasolja, hogy a próbapiac intézményét több 
helyen kellene kipróbálni. Ezért többes számban fogalmazzon a döntés, hogy helyszíneit kell 
kipróbálni.  
 
Hegedűs Miklós, könyvvizsgáló:  Javasolja, hogy a 2.2.6 és 2.2.6.1 pont kerüljön 
összevonásra, mert a próbapiachoz is kell üzemeltetési szabályzat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazásra bocsátja a 2.2.6 pont módosítását azzal, hogy 
belekerül a szövegbe a városi próba piac helyszínei, és kiegészül azzal, hogy megalkotja a 
városi piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot.  
 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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2.2.6.1./ ponthoz:  
2012. év január 31. napjáig lebonyolítja a Városi Piac üzemeltetésére vonatkozó ajánlattételi 
felhívást.  (A PFB törlésre javasolja.)  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.2.8./ ponthoz:  
A bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítésére irányuló pályázatokban foglaltak megvalósítását, 
az ún. óvodai férőhely bővítésére/felújítására és az ún. bölcsődei férőhely bővítésére irányuló 
beruházás előkészítését, - Európai Uniós források felhasználásával végzi.  
( EEB javaslata.) 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Szotyori ügyvédnő javaslata alapján is az „ún.” 
kivehető, mert nem javítja a mondatot.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: Elmondja, hogy a 2.2.8-nál a PFB pontosították a 
határozati javaslat második részét, amely: A 20 hetes - 3 éves korú gyermekek ellátására 
irányulóan (ún. férőhely bővítés részeként) kidolgozza a családi napközi, mint ellátási formát 
biztosító intézményi feltétel-rendszert (támogatásának lehetőségét). 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Kéri, hogy a 2.2.8 pontról az alábbiak szerint szavazzon a 
testület. 
A bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítésére irányuló pályázatokban foglaltak megvalósítását, 
az óvodai férőhely bővítésére/felújítására és a bölcsődei férőhely bővítésére irányuló 
beruházás előkészítését, - európai uniós források felhasználásával végzi.  
A 20 hetes - 3 éves korú gyermekek ellátására irányulóan (férőhely bővítés részeként) 
kidolgozza a családi napközi, mint ellátási formát biztosító intézményi feltétel-rendszert 
(támogatásának lehetőségét). 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.2.10./ ponthoz:  
A módosítási javaslatok:  
Az Önkormányzat 2012. évben a Barackos és Nyugati iparterületét értékesítés útján 
hasznosítani kívánja, amely befolyó bevételt a Kötvény tőketörlesztésére kell fordítani. (EEB 
határozata.)  
Az Önkormányzat 2012. évben a Barackos és Nyugati iparterületét - infrastrukturális 
fejlesztést követően, - értékesítés útján hasznosítani kívánja, amely befolyó bevételt a 
Kötvény tőketörlesztésére kell fordítani. (JÜSZB javaslata) 
Az Önkormányzat 2012. évben a Barackos területét értékesítés útján hasznosítani kívánja, 
amely befolyó bevételt a Kötvény tőketörlesztésére kell fordítani. (PFB javaslata.) 
 
Földi Pál képviselő: Javasolja, hogy ne kizárólag értékesítés útján történjen a hasznosítás, 
hanem a hasznosítás legyen kiemelve, mert ez tágabb mozgást biztosít a Képviselő-testület 
számára.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Elmondja, hogy a PFB a Nyugati Iparterületet 
azért hagyta ki, mert két éves szerződés van arra, hogy feltöltésre kerüljön a terület. Javasolja, 
hogy a PFB és a JÜSZB véleménye kerüljön egybe, mert mindkettőnél hasznos javaslatok 
vannak, amelyeket együtt érdemes beépíteni az anyagba.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: Felolvassa a módosítás végleges szövegét. Az 
Önkormányzat a 2012. évében a „barackos” iparterületét infrastrukturális fejlesztést követően 
hasznosítani kívánja, amely befolyó bevételt a kötvény tőketörlesztésére kell fordítani.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.2.11./ ponthoz:  
Ugyancsak kiemelt feladatként tervezi a Művelődési Ház felújítását, amellyel összefüggésben 
tervezett pénzügyi kötelezettségvállalásként jelentkezik a Művelődési Ház épületére 
vonatkozólag még hiányzó tervek elkészíttetése, összeállíttatása, a Kulturális, 
Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyása birtokában a felújítás kivitelezése I. műszaki üteme 
pénzügyi forrásának biztosítása. (PFB határozat) 
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Elmondja, hogy műszaki tartalmú kifejezés használata lehetséges, 
de egy költségvetési koncepcióban így koherens a rendelkezés.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A 2.2.11./ pontról kéri a szavazást, amelynek szövegét 
ismertette.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.2.16./ ponthoz:  
EEB határozat, indítvány:  
A település közlekedési helyzetének áttekintését, valamennyi, - közlekedéstervezéssel 
foglalkozó intézmény, gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet bevonásával, - 
a./ a helyi önkormányzat kezelésében álló közutakon a KRESZ által elismert tábla 
nyilvántartásba vételét,  

b./ szakvélemény alapján forgalomtechnikai megoldások kialakítását (pl. lakó-pihenő övezet 
kialakításának vizsgálata), 
c./ teherforgalom felülvizsgálatát.  
 
PFB határozat, indítvány: 
Az út műtárgyának részét képezően, a település közlekedési helyzetének áttekintését, 
valamennyi, a KRESZ által elismert tábla nyilvántartásba vételét, és - közlekedés tervezéssel 
foglalkozó gazdálkodó szervezet bevonásával, - 
a./ egyéb forgalomtechnikai, csomóponti megoldások kialakítását, és az aszfaltozatlan utak 
felmérése alapján az aszfaltozás kivitelezésére irányuló (csapadékvíz elvezetését is magában 
foglaló) tervek elkészítését. 
b./ teherforgalom felülvizsgálatára, ipari tevékenységet is végző telephelyek működésére 
vonatkozó szabályrendszer kidolgozását, illetve bevezetését.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Javasolja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát elfogadni, mert 
szakmailag megalapozottabb és részletesebb.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Az ismertetett EEB javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
Az ismertetett PFB javaslatára kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Kéri, hogy a 2.2.14 ponthoz térjen vissza a  
Képviselő-testület, ami a csapadékvíz szikkasztással összefüggésben szabta meg a 
koncepcionális intézkedések keretét. Ismerteti, hogy a jelzett ügyben a bizottság ülésezett, 
felkérte őt, hogy tolmácsolja az elhangzottakat, és megfogalmazta, hogy a Koncepcióba 
kerüljön bele két dolog. Sok helyen gond az, hogy a korábbi gyakorlatnak megfelelően a 
leaszfaltozott utakra nem lehet kivinni a csapadékvizet, ezért célszerűnek látja a bizottság egy 
felszólító levél küldését a lakosságnak, hogy a saját telkükön kell megoldaniuk a csapadékvíz 
szikkasztását. Ehhez javasolja a bizottság pályázati keret létrehozását, a másik javaslat pedig, 
hogy az Önkormányzat készíttessen típustervet a technikai kivitelezéséhez.  
 
Hegedűs Miklós, könyvvizsgáló: Javasolja, hogy a Képviselő-testület az Önkormányzat 
teherbíró képességének figyelembevételére is gondoljon, a jövőben várható pénzügyi 
kötelezettségek teljesítése szempontjából. Magánterületekről van szó, ahová az 
Önkormányzat segítségnyújtás céljából adhat támogatást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy örömmel veszi ezt a kezdeményezést, amit 
jómaga is javasolt már korábban. Javasolja, hogy az új építési engedélyek kiadásához kötött 
szabályozásba kerüljön bele, hogy csak úgy lehet építési engedélyt kiadni, ha a csapadékvíz 
szikkasztást a telken belül megoldják.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Egyetért azzal a javaslattal, hogy kerüljön 
beépítésre a szövegbe, hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségeit figyelembe véve, de ezért 
javasolta a pályázati keret létrehozását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A 2.2.14-es kiegészülne azzal a javaslattal, hogy a telken 
belüli csapadékvíz szikkasztás megoldásának segítésére pályázati keret létrehozására kerül 
sor, valamint készüljön típusterv a lakosság telken belüli csapadékvíz szikkasztás létrehozása 
érdekében.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.2.17./ ponthoz:  
Az Önkormányzat tulajdonában álló közutak állagának tartósabb megoldása érdekében (a 
2.2.16./ alpont alatt hivatkozott önkormányzati rendeleti szabályozás részeként) az ún. 
kátyúzási, vagy részleges aszfalt szőnyegezési feladat(ok) jelentősen pontosabb felmérésére 
vonatkozó eljárásrend kialakítását, ezen felmérés alapján, - a pénzügyi fedezet biztosítását. 
(Az EEB törlésre javasolja.) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
A Fóti Közszolgáltató Kft. önkormányzati támogatásból végzett közszolgáltatási feladatainak 
ellátására, az Önkormányzat részletes, komplex üzleti terv alapján biztosítja - a gazdasági 
programmal illeszkedően - a szükséges forrást. (PFB javaslata) 
 
Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló: Egy szóbeli változtatást javasol: nem támogatásból, hanem 
„forrásból” végzett közszolgáltatási … stb.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: A PFB általa felolvasott javaslatára kéri a szavazást, 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló úr kiegészítésével együtt.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.2.18./ponthoz:  
 A település belterületi közigazgatási részén hiányzó utcanév táblák (a korábban meghozott, 
425/2011. (IX.28.) sz. KT. határozat  szerint meghatározott ütemezésben, külön benyújtott 
költségvetés alapján), továbbá a Városszépítő Egyesület, valamint a szakbizottságok által 
korábbi években kezdeményezettek szerint, - az ún. eligazító táblák legyártása költségeinek 
biztosítását. (EEB javaslata) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr távozott a Képviselő-testület üléséről 19 óra 
15 perckor. A Képviselő-testület létszáma 7 fő, határozatképes.  
 
2.2.20./ ponthoz:  
A Képviselő-testület további tervezési, illetve bonyolítási feladatként határozza meg: 
2.2.20.1./ a köztemető területének bővítését, 
2.2.20.2./ a ravatalozó épületének felújítása, átalakítását, 
2.2.20.3./ a belterületi közvilágítási hálózat bővítését, 
2.2.20.4./ a településrendezési tervek kötelező felülvizsgálatát. 
(EEB javaslata.) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.2.22./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület és szervei működésével, továbbá az 
Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatban - külön előterjesztés alapján, - az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe pénzügyi keretösszeget tervez be helyi tv adás 
működtetésére a lakosság tájékoztatása céljából. (PFB javaslat.) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Módosítja az EEB javaslatát, mert nem pontos, 
ezért kéri, hogy kerüljön törlésre. Javasolja a PFB által tett módosítást, mert az ugyanazt 
tartalmazza, mint amit az EEB is szeretett volna.  
 
2.2.23./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben az Önkormányzat fenntartásában és 
működtetésében álló szociális ellátórendszer meghatározott részeit átszervezi. 
(EEB javaslata és a PFB javaslata) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
2.2.24./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben, az Önkormányzat 2012. évi költségvetés 
terhére biztosítja egy, az ESZEPSZ kapcsán tervezett szociális szolgáltatások átszervezésére 
szükséges fedezetet. (JÜSZB javaslata) 
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül-, nem nyert 
többséget.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselők elmondása alapján a szavazás nem volt egyértelmű,  
ezért  a 2.2.14./ pont szavazása megismétlésre került.  
Szavazás eredménye: Igen szavazat nélkül, 5 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - nem 
nyert többséget.  
 
2.2.25./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben - a költségvetés keretein belül, - előkészíti 
egy Helytörténeti Múzeum megteremtésének és kialakításának jogi, pénzügyi, műszaki és 
szervezési feltételeit. 
(EEB javaslat és a PFB javaslata.) 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.2.26./ ponthoz:   
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben, az Önkormányzat 2012. évi költségvetés 
terhére biztosítja egy Károlyi–emlékmű tervezésének költségeit, készkiadásait. (EEB javaslata 
és a PFB javaslata.) 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással, - elfogadva.  
 
2.3.6./ ponthoz:  
Az Önkormányzat testületi szerve az Önkormányzat 2012. évi költségvetése részeként, 
betervezi 1 fő megbízási szerződéses jogviszonya biztosításának pénzügyi kereteit, - bruttó 
3.600 e Ft keretösszegben, a KT soron, nem rendszeres személyi juttatás előirányzataként.  
 
Az EEB törlésre javasolja az alpontot. (EEB javaslat.) 
A JÜSZB törlésre javasolja az alpontot. (JÜSZB javaslat.) 
A PFB törlésre javasolja az alpontot. (PFB javaslat.) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
2.3.7./ ponthoz:  
Az intézmények a személyi juttatásokon belül, a költségtérítést, valamint egyéb, béren kívüli 
juttatásokat kizárólag a központi jogszabályi rendelkezésekben, a Közalkalmazotti 
Megállapodásban, valamint az Egységes Közszolgálati Szabályzat alapján született KIÉT 
megállapodásban foglaltak szerint tervezhetik. 
(EEB javaslat, PFB javaslat.) 
 
Hegedűs Miklós, könyvvizsgáló: Elmondja, hogy az adó és járulékváltozásokkal kapcsolatos 
továbbképzés keretén belül a béren kívüli juttatások szabályozásáról is szó volt. Jelentős 
mértékben szűkítették a Cafetéria szolgáltatások nyújtható körét, hozzátettek 10, illetve 27 %-
os EHO-t teherként. Az internet, mit támogatási lehetőség törlésre került. Véleménye szerint a 
Közalkalmazotti Megállapodást módosítani kellene, mert a 27 %-os EHO többletteher, nem 
kevés.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy 19 óra 30 perctől Pozderka Gábor alpolgármester vezeti a  
Képviselő-testület ülését tovább, Cselőtei Erzsébet polgármester távozott a teremből.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Elmondja, hogy a PFB ülésén javasolták 
beszúrni, hogy az ez alapján született KIÉT megállapodás alapján, kerüljenek a béren kívüli 
juttatások kifizetésre. A KIÉT-tel történő egyeztetés során figyelembe kell venni az 
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Önkormányzat anyagi érdekeit, valamint a jogszabályi változásokat is.  Könyvvizsgáló úr 
tanácsának megfelelően fog eljárni ebben az ügyben az Önkormányzat.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy a 2.3.7./ ponthoz, amely ismertetésre 
került, kiegészítésként belekerül a szövegbe, hogy a KIÉT egyeztetések alapján történik a 
cafetéria juttatások körének meghatározása.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.3.8./ ponthoz:  
A terv szerint, a munkaadókat terhelő járulék mértéke 28%. 
 
A terv szerint, a munkaadókat terhelő járulék mértéke, a 2012. évre érvényes törvény szerinti 
mérték. (PFB javaslat.) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.3.9./ ponthoz:  
A dologi kiadásoknál, az előirányzatokat az infláció és az általános forgalmi adó mértéke 
figyelembe vételével kell tervezni. (EEB javaslat.) 
 
2.3.9./ ponthoz:  
A dologi kiadásoknál,  

a.) azon jogcímeken ahol releváns - törvény/rendelet szerinti emelkedést követni kell 
(ÁFA 2% mértékű emelkedése, étkezési térítési díjak), 

b.) a közüzemi díjak előirányzatait a tárgyévet megelőző évre vonatkozó infláció és az 
általános forgalmi adó mértéke figyelembe vételével kell tervezni, ahol a bázis adat a 
2011. évi tény adat, 

c.) az a.), b.) pontban be nem sorolható előirányzatokat a 2011. évi eredeti előirányzat 
szintjén kell megtervezni. 

(PFB javaslat.) 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony visszatért az ülésterembe, 
és folytatja az ülés vezetését 19 óra 39 perctől.  
 
2.3.15./ ponthoz: 
Az intézményi étkezést végző költségvetési szervek - a Szolgáltató javaslata alapján, a 
Képviselő-testület által jóváhagyott áremelkedés figyelembevételével – tervezik étkezési 
kiadásaikat. Az önkormányzati finanszírozás szinten tartása érdekében, 2012. január 
hónapjától kezdődően a térítési díjak felülvizsgálata szükséges, - figyelemmel a törvényes 
képviselők, gondviselők teherviselő képességére. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: A ponthoz kapcsolódóan kérdezi, hogy 2012. 
január hónaptól történik a térítési díjak felülvizsgálata? De a gyakorlatban ez nem így 
történik, mert decemberben határozza meg a Képviselő-testület az étkezési térítési díjaknak a 
felülvizsgálatát, amely január 1-től már érvényes. Ezért a” január 1-től hatályos” 
megfogalmazást alkalmazzuk a 2.3.15. pontban.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Kéri az elmondottak értelmében a döntést.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
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2.3.19./ ponthoz: 
Intézményi szinten is keresni kell a bevételek növelésének lehetőségeit. E körben a 
Képviselő-testület rögzíti, hogy az intézmény saját bevételét, legalább az előző évi tényleges 
bevétel mértékében tervezze meg. (EEB javaslata.) 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
2.3.20./ ponthoz: 
Kiemelten kell kezelni az ország célok között is megfogalmazott Start-munka program 
keretében történő foglalkoztatást, továbbá a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását, 
- csökkentve a rehabilitációs járulék tömegnek az egy intézményre eső, és ezáltal az 
önkormányzati szintre vetített mértékét. (EEB javaslat.) 
 
2.3.20.1./ Kiemelten és szervezetten kell kezelni az ország célok között is megfogalmazott 
közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást. (PFB javaslat.) 
 
2.3.20.2./ Kiemelten és szervezetten kell kezelni az országos célok között is megfogalmazott 
Start-munkaprogram keretében történő foglalkoztatást, továbbá a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatását, csökkentve a rehabilitációs járulék tömegnek az egy 
intézményre eső, és ezáltal önkormányzati szintre vetített mértékét. E körben az 
intézményvezetők fokozott figyelemmel járjanak el. (PFB javaslat.) 

 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Javasolja, hogy a PFB javaslatait fogadja el a  
Képviselő-testület, ugyanis az EEB javaslata és a PFB között az a különbség, hogy a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság bővebben fogalmaz, és az intézményvezetők fokozott 
felelősségét, amelyet nem lehet megfogalmazni, mert az intézményvezetők kifogásolták, hogy 
ezt így nem szabad megfogalmazni, helyett „fokozott figyelmet” határoz meg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A 2.3.20.1–es pontot teszi fel szavazásra, a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság javaslatát. kiemelten és szervezetten szerepel az országos célok között is 
megfogalmazott közfoglalkoztatást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 2.3.20.2 –es pontot teszi fel szavazásra, amely a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata: 
kiemelten és szervezetten szerepel az országos célok között is megfogalmazott Start 
Munkaprogramok keretében történő foglalkoztatás, továbbá a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatása, csökkentve a rehabilitációs járulékot az egy intézményre 
eső, és ezáltal önkormányzati szintre vetített mértékét.  E körben az intézményvezetők 
fokozott figyelemmel járjanak el.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  Elmondja, hogy a 2.3.22-nél volt az EEB-nek egy 
javaslata, amely kimaradt, amelyben azt javasolta, hogy a három 2010-ben elindult új 
rendezvény (Paradicsom Fesztivál, Fröccs Fesztivál, Aventi Programsorozat) kerüljön be a 
többi önkormányzati ünnep közé, és azzal együtt legyen a költségvetés elkészítése során 
kezelve és tárgyalva. Kéri megszavaztatni ezt a javaslatot is.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást kér Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke  
által javasolt 2.3.22 pontra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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2.3.24./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Károlyi Clarissza Alapítvány Idősek Átmeneti Otthona 
részére 2012. évre is betervezi az Alapítvány részére 2011. évben biztosított önkormányzati 
támogatást (PFB javaslat.) 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.3.25./ ponthoz:  
A Képviselő-testület elsősorban úgy foglal állást, hogy az Önkormányzat által 2012. évben 
nyújtandó támogatások az érvényben lévő aláírt és érvényes, hatályos együttműködési 
megállapodások és az elmúlt évi támogatások figyelembevételével kerüljenek számításba- 
vételre (Készenléti Mentők Alapítvány, BURSA Hungarica Ösztöndíj pályázat, Polgárőrség, 
Sportegyesületek támogatása.) 

A Képviselő-testület másodsorban úgy dönt, hogy az Önkormányzat az egyházak 
támogatására, egyrészről hitéleti támogatásra vonatkozó alapot, továbbá kulturális feladatai 
ellátására pályázati alapot hoz létre és képez. (PFB javaslat.) 

Földi Pál képviselő: Elmondja, hogy ez a pont felsorol szervezeteket, amelyeket támogatni 
kívánunk, majd egy általános megfogalmazásban „sportegyesületek” megfogalmazás 
szerepel. Pontosítást javasol ebben az esetben is, vagy a felsorolás mellőzését.  

dr. Csiki Gábor jegyző: Egyetért Földi Pál képviselő úr által elmondottakkal, és a 
tervezéskor pontosításra kerülhetnek majd a szervezetek.  

Cselőtei Erzséber polgármester: Földi Pál képviselő úr által elmondott kiegészítéssel együtt 
kéri a szavazást a 2.3.15 pontról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.3.26./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben, az Önkormányzat 2012. évi költségvetése 
terhére biztosítja az Önkormányzat közbiztonsági és térfelügyeleti feladatainak ellátását. (PFB 
javaslat.) 
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Ismerteti, hogy a JÜSZB ülésén elhangzott, hogy erre a célra 
pénzügyi keretet hoz létre. A mértékét nem határozták meg. Ezzel a kiegészítéssel javasolja 
elfogadni a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Összefoglalva a javaslatot ismerteti: a Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy 2012. évben, az Önkormányzat 2012. évi költségvetésében pénzügyi keretet 
hoz létre és biztosítja az Önkormányzat közbiztonsági és térfelügyeleti rendszere első 
ütemének ellátását. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
2.3.27./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló 
Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2012. május 31. napjával lejáró bérleti 
szerződéses jogviszonya meghosszabbításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésén belül – kiemelten, - tervezni szükséges. (EEB javaslata.) 
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2.3.27./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és működtetésében álló 
Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2012. május 31. napjával lejáró bérleti 
szerződéses jogviszonya meghosszabbításával kapcsolatos költségeket az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésén belül tervezni szükséges oly módon, hogy a feltételezhető többlet 
költségekre céltartalékot kell képezni. (PFB javaslata.) 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Javasolja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
határozatát megszavaztatni, kiegészítve azzal a módosító indítvánnyal, hogy kerüljön 
beépítésre, hogy kiemelt feladatkén kezelje az Önkormányzat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatáról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
2.3.28./ ponthoz:  
Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében a települési feladatokra 
elkülönített fejlesztési céltartalék maradványát 2012. évben is elkülönítetten tervezi. (PFB 
javaslata.) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Indítványozza a 2.3.28./ pontról a PFB javaslata alapján a 
szavazást.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellet és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
3./ ponthoz:  
A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, az alábbiak 
szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 
 
3.1./ Költségvetési koncepció testületi tárgyalása (elfogadása).  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: Kéri, hogy a Koncepcióba kerüljön bele, hogy a 
mezőgazdasági utak helyreállítására 3-5 millió Ft körüli összeg kerüljön beállításra, az 
Önkormányzat feladatai között.  
 
Földi Pál képviselő: Bartos Sándor alpolgármester úr felvetéséhez kapcsolódva kérdést 
fogalmaz meg, amely szerint ez a terület kijelölésére és a rendbetételre is vonatkozik-e a 
helyreállításra meghatározott összeg? (A válasz: arra, hogy térképészetileg rendezve legyen az 
út.)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Összefoglalva a kiegészítést az önkormányzati  
mezőgazdasági utak kimérésére és kitűzésére, 3-5 millió Ft összeg céltartalékból kerüljön 
beállításra, megfogalmazással együtt kéri a képviselők szavazatát az ismertetettek szerint.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
3.2./ ponthoz:  
A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a 
költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat). 



14 

 

Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. december 15. 
 
3.3./ ponthoz:  
Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi Osztály részére történő átadásának határideje. 
A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő 2011. évi 
költségvetési- és létszám-tervet, egyidejűleg beterjesztve az elemi költségvetést és annak 
írásos magyarázatát/indoklását.  
Felelős: intézményvezetők, a Hivatal költségvetéséért - jegyző és a KT költségvetési tervéért 
–polgármester 
Határidő: 2012. január 9.  
 
3.4./ ponthoz:  
Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi Osztály 
hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő előírásoknak. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012. január 18. 
 
3.5./ Egyeztetés (I. forduló) 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012. február 01. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A felolvasott pontokra kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
4./ ponthoz:  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a 2012. évi gazdálkodásra irányadó 
központi és helyi jogszabályi előírásokon túlmenően, - a Képviselő-testület által meghozott 
önkormányzati határozat 1./, 2./ és 3./ pontjában foglalt tervezési alapelvek és célrendszer 
alapulvételével készíttesse elő Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésére vonatkozó 
rendelet-tervezetét, valamint hozzá kapcsolódó mellékleteit, függelékeit. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Az ismertetett 4./ pontban foglaltakról kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Ismerteti, hogy két kiegészítés érkezett a 
Bizottsághoz a költségvetéssel kapcsolatban, amelyet a Bizottság megtárgyalt. Az egyik a 
Művelődési Háztól érkezett, mely szerint a Művelődési Ház kisalagi részlegéhez egy 4 órás 
státuszt biztosított, de ahhoz a feltételhez kötötte, hogy a Művelődési Ház a státusz kitöltésére 
az ott lévő helytörténeti múzeumi program megszervezésére egy anyagot fog benyújtani. Ez a 
külön anyag nem került benyújtásra, illetve a munkatervben sem került részletezésre. Ezért a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság úgy határozott, hogy 2012-re nem javasolja a plusz 4 órás 
státusz odaítélését, viszont javaslatként fogalmazta meg a bizottság, hogy ha a Közösségi 
Háznak a felügyelete, illetve az ügyeleti rendszerét nem tudja a Művelődési Központ ellátni, 
akkor javasolja a közfoglalkoztatottság rendszerének igénybevételét, illetve az elfogadott 
rendeletet, amely szerint önkéntes feladatot vállalhatnak azok az emberek, akik erre 
alkalmasak.  
 
Elmondja, hogy a másik kérés a Németh Kálmán Általános Iskolából érkezett. Az iskola 
2012. évben ünnepli 100 éves fennállásának jubileumát Minden alkalommal azoknak az 
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intézményeknek, amelyek kerek évfordulót töltenek, az Önkormányzat támogatást nyújt. A 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata volt, hogy ne külön soron szerepeljen ez a tétel, 
hanem abban a csomagban kerüljön betervezésre, amelyiket majd a decemberi ülésre 
előterjeszt a Hivatal, ahol a kiemelt rendezvények és az egyéb rendezvények vannak.  
 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: Hozzászólása egy figyelmeztetés, elmondja, hogy az 
Államháztartási törvény 10. § (4) bekezdése módosult a fizetési kötelezettségre vonatkozóan, 
az Önkormányzat nem hozta meg a fizetési kötelezettségre vonatkozó rendeleteit, (helyi adó, 
szemétdíj stb.) amelyeknek a kihirdetése és a hatályba lépése között legalább 3o napnak kell 
eltelnie, kivéve, ha a törvény csökkenti a kötelezettségek körét. Javasolja, hogy kérjen 
állásfoglalást a jegyző úr a Kormányhivataltól, hogy ez a paragrafus az önkormányzatokra is 
értendő-e.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást indítványoz Lévai Sándorné képviselő, a PFB 
elnöke javaslatáról, hogy a Közművelődési Központból a 4 órás státuszt a testület 
visszavonja.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást indítványoz a Költségvetési Koncepció 
elfogadása érdekében.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Fót Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetési koncepciója elfogadása tárgyában 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 
1tartózkodás mellett, az alábbi határozatot hozta:  
 
 

535/2011. (XII.01.) KT határozat 
Előterjesztés Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési 

koncepciója  elfogadására 
(341. sz. anyag)  

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
jegyzője által előkészített, a település polgármestere által beterjesztett, a határozat mellékletét 
képező, Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetési koncepcióját - az államháztartásról 
szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a, valamint az államháztartás működési rendjét 
meghatározó 292/2009. (XII. 19.) sz. Kormányrendelet 25. §-a és 35. §-a alapján, - a tervezet 
szerint, a 2012. évre tervezett működési bevételi előirányzatot 3.096.189 e Ft összegben, a 
2012. évre ismert kötelezettségek előirányzatát 2.937.175 e Ft összegben, és a többletbevétel 
felhasználását, az alábbi tartalékok képzésével fogadja el: 
 
Hitelek törlesztése:     49.014 
Tartalék képzés kötvény tőketörlesztésére:  60.000 
Általános tartalék:     50.000 
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2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésére 
vonatkozó tervezési alapelveket, és célrendszert, az alábbiak szerint fogadja el: 

 

2.1./ A Képviselő-testület az alábbi általános alapelveket rögzíti: 

 

2.1.1./ Az Önkormányzat a bevételek esetén a helyi önkormányzatok normatív állami 
hozzájárulásának és átengedett személyi jövedelemadójának jogcímeit és fajlagos összegeit, 
az államháztartásról és a költségvetésről szóló törvényben meghatározott adatszolgáltatás 
szerinti feladatmutatók, mutatószámok alapján jogcímenként tervezi. 

 
2.1.2./ Az Önkormányzat a bevételi tervszámok megalapozása érdekében megvizsgálja, hogy 
mely területeken lehetséges a bevételek növelése, és előkészíti azokat a módosító javaslatokat, 
amelyek a 2012. évi bevételek növelését eredményezhetik. 
 
2.1.3./ Az Önkormányzat kiemelt figyelmet fordít a hatékonyság növelésére a kintlévőségek, 
hátralékok behajtása területén, - ezzel is növelve a költségvetés bevételi oldalát. 
 
2.1.4./ Az Önkormányzat a vagyongazdálkodásból eredő bevételei esetében felülvizsgálja a 
vagyonhasznosítási és értékesítési lehetőségeit. A vagyongazdálkodás területén elsődlegesen a 
meglévő önkormányzati vagyon eredményes hasznosítására dolgoz ki megoldásokat, 
projekteket, illetve folytatja az elkezdett vagyonhasznosítási beruházásokat. 
 
2.1.5./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a fejlesztési kiadásokra kötelezettségvállalás 
továbbra is kizárólag a fejlesztési bevételek pénzügyi teljesítését követően kezdhető meg. 
Ez alól kivételt képeznek a már meglévő források – szabad pénzmaradvány – terhére tervezett 
fejlesztésekkel kapcsolatos kötelezettségvállalások. 
Az Önkormányzat a fejlesztéseket a kötvénykibocsátás terhére képzett Stratégiai Alap, előző 
években képződött egyéb pénzmaradvány terhére, továbbá ingatlan-, telek értékesítéséből 
tervezi. 

 
2.1.6./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a saját fejlesztési forrásokat külső források 
bevonásával, lehetőség szerint ki kell egészíteni: pályázati támogatások felkutatásával, 
közérdekű felajánlásokkal. Az uniós pályázati bevételek kapcsán az Önkormányzat – ahol 
lehet – finanszírozási módként a szállítói finanszírozást választja, így a támogatás összege 
nem az Önkormányzathoz, hanem közvetlenül a szállítóhoz kerül átutalásra. 
 
2.1.7./ Az Önkormányzat a kiadások racionalizálása érdekében 2012. évben - a központi 
jogszabályváltozás által nem érintett önkormányzati feladatellátási területen, - elvégzi az 
intézményhálózat felülvizsgálatát a kapacitáskihasználtság további növelése érdekében, 
különös tekintettel a központi költségvetés teljesítménymutatókon alapuló finanszírozására, és 
az ágazati törvény(ek) biztosította lehetőségekre. 
A fenti felülvizsgálati feladatok ellátására a Képviselő-testület önálló soron tervezi a dologi 
kiadások között szakértői díjkeretet bruttó 1.000 eFt összegben.   
 
2.1.8./ Az Önkormányzat a kiadások racionalizálása érdekében 2012. évben - az 
intézményekkel egyeztetett módon - célul tűzi ki az ún. vásárolt, és egyéb, folyamatosan 
igénybe veendő szolgáltatások közös megrendelésének, vásárlásának lehetőségét, egyrészről a 
szolgáltatások díjának mérséklése, másrészről az igénybe veendő szolgáltatások nyújtásának, 
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biztosításának azonos szintje (a feladat ellátás szakmai jellegét, specifikumát nem érintve), 
valamint harmadrészről az adott meghatározott területen (valamennyi intézményre 
kiterjedően) a törvényes, jogszerű működés biztosítása érdekében. 
 
 
2.1.9./ Az Önkormányzatnak a működési kiadások ésszerűsítését, a törvényes rendnek 
megfelelő költségtakarékos gazdálkodás megvalósításával, a megtakarítási lehetőségek 
feltárásával, és az azt elősegítő ösztönzési rendszer kialakításával kell elérni. A működtetés 
költséghatékonnyá tétele érdekében az Önkormányzat felülvizsgálja, hogy egyes feladatok 
elláthatók-e más, esetleg gazdaságosabb formában. 
 
 
2.1.10./ A 2012. évi költségvetés készítése során, elsődlegesen a jogszabályokból eredő 
meghatározó tényezők, a kötelező feladatok, az intézményrendszer zavartalan működtetése, 
illetve a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségek fedezetét kell a tervezés során 
biztosítani. 
 

2.2./ A Képviselő-testület kiemelt önkormányzati feladatként meghatározza: 

 

2.2.1./ A közbiztonság, közrend további javítását, az Önkormányzat közterület felügyeletének 
hatékony működtetését. 
 
E körben (az együttműködésre irányadó központi jogszabályi rendszer időközbeni 
módosulására tekintettel) felül kell vizsgálni az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatala, 
közterület-felügyelet) és a Rendőrség között fennálló szakmai együttműködési megállapodást, 
valamint ismételten ki kell építeni az Önkormányzat (Polgármesteri Hivatala, közterület-
felügyelet) és a polgárőrség közötti szakmai együttműködés kereteit, megvizsgálva (az új Ötv. 
munkaanyagára hivatkozással) a közbiztonságért felelős szervezetek irányában, a 
támogatások normatív alapon történő nyújtásának/elszámolásának feltételeit. 
 
2.2.2./ A település parkjainak, játszótereinek, zöldfelületeinek minőségi megőrzését 
karbantartását.   
 
2.2.3./ A zöldhulladék, a lakosság részére a Közszolgáltató Kft által történő ingyenes 
elszállítását, a szelektív hulladékgyűjtő szigetek környezetének rendben tartását, az utcák, 
közterek és parkok tisztántartását. 
 
2.2.4./ Az Önkormányzat - a jelenleg érvényes Sportkoncepciója felülvizsgálata részeként - 
megvizsgálja az óvodai, általános iskolai testnevelés, fejlesztésének lehetőségeit. 
Ennek keretein belül, az Önkormányzat egyrészről megvizsgálja a tulajdonában álló, 
sportolást szolgáló intézményei - és a hozzá kapcsolódó földrészletei – jogi helyzetének 
rendezettségét, valamint másrészről létesítményei műszaki, infrastrukturális állapotát.  
 
2.2.5./ Az Önkormányzat - az általa ellátott közigazgatási funkciók szakszerűebb ellátása 
érdekében, továbbá a reformkori városközpont fejlesztése érdekében - célul tűzi ki, az 
alábbiakat: 
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2.2.5.2./ 2012. év szeptember 30. napjáig megtervezteti a Városközpont, illetve Polgármesteri 
Hivatal épületét. 
 
 
2.2.5.3./ A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal épületéhez kapcsolódóan felkéri a 
Polgármesteri Hivatal jegyzőjét, hogy kísérje figyelemmel a közigazgatási szervek 
működésére szolgáló körben, közigazgatási intézmény épületének létesítésére, felújítása 
tárgykörben meghirdetésre kerülő lehetséges pályázatokat.  
 
 
2.2.6./ 2011. év december 31. napjáig meghatározza a Városi próbapiac működésére szolgáló 
helyszíneit, amelynek részeként elfogadja a Városi Piac területére vonatkozó tervezési 
programot, és megalkotja a városi piac üzemeltetésére vonatkozó szabályzatot.  
 
 
2.2.6.2./ 2012. év április 30. napjáig megnyitja a piacot.  
 
 
2.2.6.3./ A Képviselő-testület a Piachoz kapcsolódóan felkéri a Polgármesteri Hivatal 
jegyzőjét, hogy kísérje figyelemmel a piac létesítése, és működtetése tárgykörben 
meghirdetésre kerülő lehetséges pályázatokat.  
 
 
2.2.7./ A Fóti tó és környéke rendbetételére irányuló projekt megkezdését.  
 
 
2.2.8./ A bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítésére irányuló pályázatokban foglaltak 
megvalósítását, az ún. óvodai férőhely bővítésére/felújítására és az bölcsődei férőhely 
bővítésére irányuló beruházás előkészítését, - európai uniós források felhasználásával. 
A 20 hetes -3 éves korú gyermekek ellátására irányulóan (férőhely bővítés részeként) 
kidolgozza a családi napközi, mint ellátási formát biztosító intézményi feltétel-rendszert 
(támogatásának lehetőségét). 
 
 
2.2.9./ A Fáy András Általános Iskola faapríték tüzelésű kazán megvalósításával összefüggő 
pályázat megvalósítását (beruházás lefolytatását).  
 
 
2.2.10./ Az Önkormányzat 2012. évben a Barackos és Nyugati iparterületét - jelenlegi 
állapotában, - hasznosítani kívánja, amely befolyó bevételt a Kötvény tőketörlesztésére kell 
fordítani. 
 
Az Önkormányzat a 2012. évében a „barackos” iparterületét infrastrukturális fejlesztést 
követően hasznosítani kívánja, amely befolyó bevételt a kötvény tőketörlesztésére kell 
fordítani.  
 
2.2.11./ Ugyancsak kiemelt feladatként tervezi a Művelődési Ház felújítását, amellyel 
összefüggésben tervezett pénzügyi kötelezettségvállalásként jelentkezik a Művelődési Ház 
épületére vonatkozólag még hiányzó tervek elkészíttetése, összeállíttatása, a Kulturális, 
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Örökségvédelmi Hivatal jóváhagyása birtokában a felújítás kivitelezése I. műszaki üteme 
pénzügyi forrásának biztosítása. (PFB határozat) 
 
2.2.12./ Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásának környezete javítása érdekében, - Fót 
Város Önkormányzata által korábban elfogadott, jelenleg érvényes Egészségügyi Koncepciója 
felülvizsgálata részeként: az egészségügyi alapellátást nyújtó, az egészségügyi hatóság által 
évek óta kifogásolt infrastrukturális környezet felújításának előkészítését, I. üteme 
megvalósítását. 
 
2.2.13./ A település belterületi közigazgatási területén szennyvíz elvezető hálózattal még nem 
rendelkező Széchenyi utca és környékére vonatkozólag az 1990’-es években elkészített 
engedélyes szintű tervdokumentáció felülvizsgálatát, a terv felülvizsgálatát, átdolgozását és 
megrendelői jóváhagyását követően engedélyeztetésre történő benyújtását, valamint a 
kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerzési eljárás kiírását. 
 
 
2.2.14./ A korábban a Nagyközségi Önkormányzat által, a csapadék szikkasztása, kezelése 
területén, a település meghatározott részeire vonatkozólag elkészíttetett, de nem 
engedélyeztetett ún. megvalósíthatósági tanulmányterv felülvizsgálatát, mellette a város 
belterületi közigazgatási területére vonatkozólag - külön jogszabályok szerinti, - elvi vízjogi 
létesítési engedélyezési tervdokumentáció elkészíttetését, engedélyeztetését. 
A lakosság részére a telken belüli csapadékvíz szikkasztás megoldása érdekében pályázati 
keretet hoz létre, és kész típustervek elkészíttetésével kívánja elősegíteni a probléma 
megoldását.   
 
 
A 2.2.14-es kiegészülne azzal a javaslattal, hogy a telken belüli csapadékvíz szikkasztás 
megoldásának segítésére pályázati keret létrehozására kerül sor, valamint készüljön típusterv 
a lakosság telken belüli csapadékvíz szikkasztás létrehozása érdekében.  
 
 
2.2.15./ Az Önkormányzat által, a 2.2.14./ alpont szerinti eljárásrend alapulvételével 
elfogadott elvi vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció alapján és birtokában, a 
Képviselő-testület illetve valamely szerve által I. ütem szerint beavatkozásra kijelölt 
(meghatározott) területre vonatkozólag – külön jogszabályok szerint, a kiviteli szintű 
adatállományt is magában foglaló - vízjogi létesítési engedélyezési tervdokumentáció 
elkészíttetését, az engedélyeztetési eljárás lefolytatását. 
 
 
2.2.16./ ponthoz:  
Az út műtárgyának részét képezően, a település közlekedési helyzetének áttekintését, 
valamennyi, a KRESZ által elismert tábla nyilvántartásba vételét, és - közlekedés tervezéssel 
foglalkozó gazdálkodó szervezet bevonásával, - 
a./ egyéb forgalomtechnikai, csomóponti megoldások kialakítását, és az aszfaltozatlan utak 
felmérése alapján az aszfaltozás kivitelezésére irányuló (csapadékvíz elvezetését is magában 
foglaló) tervek elkészítését. 
b./ teherforgalom felülvizsgálatára, ipari tevékenységet is végző telephelyek működésére 
vonatkozó szabályrendszer kidolgozását, illetve bevezetését.  
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2.2.17. A Fóti Közszolgáltató Kft. önkormányzati forrásból végzett közszolgáltatási 
feladatainak ellátására, az Önkormányzat részletes, komplex üzleti terv alapján biztosítja - a 
gazdasági programmal illeszkedően - a szükséges forrást.  
 
2.2.18./ A település belterületi közigazgatási részén hiányzó utcanév táblák (a korábban 
meghozott, 425/2011. (IX.28.) sz. KT. határozat  szerint meghatározott ütemezésben, külön 
benyújtott költségvetés alapján), továbbá a Városszépítő Egyesület, valamint a 
szakbizottságok által korábbi években kezdeményezettek szerint, - az ún. eligazító táblák 
legyártása költségeinek biztosítását.  
 
2.2.19./ Az Önkormányzat a 2012. évi költségvetés tervezéséhez kapcsolódóan - a 
Polgármesteri Hivatal útján, - 2012. február hó 28. napjáig felméri az Önkormányzat 
fenntartásában és működtetésében álló összes intézmény műszaki állapotát, meghatározva 
(több pénzügyi évre vonatkozólag is) a felújítás, illetve értéknövelő beruházás(ok) sorrendjét. 
 
2.2.20./ A Képviselő-testület további tervezési, illetve bonyolítási feladatként határozza meg: 
2.2.20.1./ a köztemető területének bővítését, 
2.2.20.2./ a ravatalozó épületének felújítása, átalakítását, 
2.2.20.3./ a belterületi közvilágítási hálózat bővítését, 
2.2.20.4./ a településrendezési tervek kötelező felülvizsgálatát. 
 
2.2.21./ A Kötvény tőketörlesztésére elkülönített megtakarítást növelni kell - a 2012. évi 
költségvetésben is - az elmúlt éveknek megfelelően. 
 
2.2.22./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Képviselő-testület és szervei működésével, 
továbbá az Önkormányzat feladatellátásával kapcsolatban - külön előterjesztés alapján, - az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe pénzügyi keretösszeget tervez be helyi tv adás 
működtetésére a lakosság tájékoztatása céljából.  
 
2.2.23./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben az Önkormányzat fenntartásában és 
működtetésében álló szociális ellátórendszer meghatározott részeit átszervezi. 
 
2.2.24./ ponthoz:  
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben - a költségvetés keretein belül, - előkészíti 
egy Helytörténeti Múzeum megteremtésének és kialakításának jogi, pénzügyi, műszaki és 
szervezési feltételeit. 
 
2.2.25./ ponthoz:   
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben, az Önkormányzat 2012. évi költségvetés 
terhére biztosítja egy Károlyi–emlékmű tervezésének költségeit, készkiadásait. 
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2.3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat intézményei, valamint a 
Polgármesteri Hivatal a tervezéshez szolgáló, alábbi útmutató alapján készítsék el a 
költségvetés-tervezetüket, megjelölve a központi és helyi jogszabályok által kötelezően 
ellátandó, illetve a vállalt feladatokat: 
 
2.3.1./ Az illetmények tervezésére a Képviselő-testület által jóváhagyott létszámkeret alapján, 
az oktatási-nevelési ágazatra irányadó, hatályos koncepció és az egyes ágazati törvényekből 
adódó determinációk, valamint a minimálbér megváltozott összegének figyelembevételével 
kerüljön sor. 
 
2.3.2./ A közalkalmazottak esetében 2012. január 1. napjától biztosítani kell a Kjt. szerinti 
garantált illetményeket, a kötelező év eleji előresorolásokat, a kötelező legkisebb munkabér 
(minimálbér) és a legalább középfokú iskolai végzettséget, és/vagy szakképzettséget igénylő 
munkakört ellátók garantált bérminimumát. 
 
2.3.3./ A személyi juttatások esetében, a 2012. évi tervezés jelenlegi szakaszában, változatlan 
mértékű illetményalap/alapilletmény és a közalkalmazotti illetménytáblával kell számolni, - a 
személyi juttatás előirányzata illetményszámfejtéssel nem növekedhet. 
 
2.3.4./ A személyi juttatásokat úgy kell megtervezni, hogy az fedezetet nyújtson a törvény 
szerint járó kifizetésekre. 
 
2.3.5./ A Polgármesteri Hivatal esetében, a Hivatal személyi juttatások előirányzata szinten 
tartással kerüljön tervezésre, azzal hogy a jogszabályi bevételek tervezésén túl, a béren kívüli 
juttatások 2011. évi szinten kerüljenek biztosításra. 
Az esetleges előirányzat növekedés az átszervezés eredményeként a létszámnövekedésből 
(vagyongazdálkodási feladatok visszaszervezése) adódhat. 
 
2.3.6./  Az intézmények a személyi juttatásokon belül, a költségtérítést, valamint egyéb, béren 
kívüli juttatásokat, cafetéria szolgáltatásokat, kizárólag a központi jogszabályi 
rendelkezésekben, a Közalkalmazotti Megállapodásban, valamint az Egységes Közszolgálati 
Szabályzat alapján született KIÉT megállapodásban foglaltak szerint tervezhetik. 
 
2.3.7./ A terv szerint, a munkaadókat terhelő járulék mértéke, a 2012. évre érvényes törvény 
szerinti mérték.  
 
A jelen pontban meghatározottakon túlmenően egyes béren kívüli juttatásokat (119%-os 
adóalapra vetítetten) 16%-os mértékű adó terhel, - így az előirányzatokat ennek megfelelően 
kell tervezni. A béren kívüli juttatások után fizetendő kedvezményes adó a juttatás 1,19-
szerese után 16%. 
 
2.3.8./ A dologi kiadásoknál, az előirányzatokat az infláció és az általános forgalmi adó 
mértéke figyelembe vételével kell tervezni. 
A dologi kiadásoknál,  

a.) azon jogcímeken ahol releváns - törvény/rendelet szerinti emelkedést követni kell 
(ÁFA 2% mértékű emelkedése, étkezési térítési díjak), 

b.) a közüzemi díjak előirányzatait a tárgyévet megelőző évre vonatkozó infláció és az 
általános forgalmi adó mértéke figyelembe vételével kell tervezni, ahol a bázis adat a 
2011. évi tény adat, 
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c.) az a.), b.) pontban be nem sorolható előirányzatokat a 2011. évi eredeti előirányzat 
szintjén kell megtervezni. 
 

2.3.9./ A Polgármesteri Hivatal keretein belül, a dologi kiadási többletfeladatok ellátásához 
kapcsolódóan 
2.3.9.1./ az építésügyi hatósági eljárásokhoz kapcsolódóan, bontási munkák elvégzésére 
(költségeinek megelőlegezésére), 
2.3.9.2./ az építésügyi hatóság által meghozott kötelezésben elrendelt szabálytalanságok 
megszüntetésére (költségeinek megelőlegezésére), 
2.3.9.3./ a növényvédelmi hatósági eljárásokhoz kapcsolódóan, a kötelezést tartalmazó 
munkák elvégzésére (költségeinek megelőlegezésére), 
2.3.9.4./ hatósági eljárásokkal összefüggésben igazságügyi szakértői feladatok elvégzésére 
(költségeinek előlegezésére)  
tárgykörben előirányzatot tervez. 
 
2.3.10./ Az intézmények 2012. évben sem tervezhetnek felújítást. 
 
2.3.11./ Az Önkormányzat az intézmények részére, az intézmény 2012. évi feladatai 
elvégzéséhez kapcsolódóan szükségessé váló karbantartási feladataik ellátásához, - kötött 
előirányzatként, intézményenként, - bruttó 400 e Ft keretet biztosít, amely más működési célú 
dologi kiadási előirányzatra nem csoportosítható át, más működési célú dologi kiadási 
előirányzatra nem fordítható. 
 
2.3.12./ A dologi kiadások tervezett összege a végleges költségvetési javaslat egyeztetésekor 
felülvizsgálatra, és indokolt esetben, - ha azt ún. feladatnövekedés indokolja, - korrigálásra 
kerülhet a zavartalan működés biztosítása érdekében. 
 
2.3.13./ Meg kell vizsgálni az intézményi működési kiadásokat, és intézkedéseket kell tenni 
az ún. költségmegtakarítások elérése érdekében. 
 
2.3.14./ Az intézményi étkezést végző költségvetési szervek - a Szolgáltató javaslata alapján, 
a Képviselő-testület által jóváhagyott áremelkedés figyelembevételével – tervezik étkezési 
kiadásaikat. Az önkormányzati finanszírozás szinten tartása érdekében, 2012. január 
hónapjától kezdődően a térítési díjak felülvizsgálata szükséges, - figyelemmel a törvényes 
képviselők, gondviselők teherviselő képességére. 
Az intézményi étkezést végző költségvetési szervek - a Szolgáltató javaslata alapján, a 
Képviselő-testület által jóváhagyott áremelkedés figyelembevételével – tervezik étkezési 
kiadásaikat. Az önkormányzati finanszírozás szinten tartása érdekében, 2012. január hó 1. 
napjától hatályos térítési díjak felülvizsgálata szükséges, - figyelemmel a törvényes 
képviselők, gondviselők teherviselő képességére. 
 
2.3.15./ Az Önkormányzat az intézményi nagy értékű tárgyi eszköz beszerzésekre 
céltartalékot képez. 
A Képviselő-testület - az informatikai rendszer önkormányzati szintű üzemeltetéséből és 
központosított fejlesztéséből adódó megtakarítások érdekében, önkormányzati szinten, - 
Informatikai Fejlesztési Tervet és Politikát dolgoztat ki és fogad el.  
 
2.3.16./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy az intézmények jogszabályi feladatellátásához, 
illetve képviselő-testületi döntésen alapuló feladatokhoz kapcsolódó kiadások, - felhasználás 
szerinti jogcímeken, - az intézményi költségvetésekbe kerüljenek tervezésre. 
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2.3.17./ Az Önkormányzat, - a működés zavartalan biztosítása érdekében, általános tartalék 
tervezésével - biztosít év közben fedezetet, az esetlegesen előre nem tervezett kiadásokra. 
Egyúttal, álláspontunk szerint továbbra is tartalékolni kell előirányzatot az előre nem látható 
élet- és balesetveszélyes esetek elhárítására (a lakások, nem lakás célú helyiségek és az 
intézmények vonatkozásában). 
 
2.3.18./ Intézményi szinten is keresni kell a bevételek növelésének lehetőségeit. E körben a 
Képviselő-testület rögzíti, hogy az intézmény saját bevételét, legalább az előző évi tényleges 
bevétel mértékében tervezze meg. 
 
2.3.19./ Kiemelten kell kezelni az ország célok között is megfogalmazott Start-munka 
program keretében történő foglalkoztatást, továbbá a megváltozott munkaképességűek 
foglalkoztatását, - csökkentve a rehabilitációs járulék tömegnek az egy intézményre eső, és 
ezáltal az önkormányzati szintre vetített mértékét.  
 
2.3.20.1./ Kiemelten és szervezetten kell kezelni az ország célok között is megfogalmazott 
közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatást.  
 
2.3.20.2./ Kiemelten és szervezetten kell kezelni az országos célok között is megfogalmazott 
Start-munkaprogram keretében történő foglalkoztatást, továbbá a megváltozott 
munkaképességűek foglalkoztatását, csökkentve a rehabilitációs járulék tömegnek az egy 
intézményre eső, és ezáltal önkormányzati szintre vetített mértékét. E körben az 
intézményvezetők fokozott figyelemmel járjanak el. 

2.3.21./ A Képviselő-testület - a helyi és regionális építészeti hagyományok, az épített 
örökség védelme érdekében, központi és helyi önkormányzati rendelet keretei között,  - 
Városi Tervtanácsot hoz létre és működtet.  
 
2.3.22./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a 2011. évben elindított hagyományteremtő 
önkormányzati rendezvények (Paradicsomfesztivál, Fröccs-fesztivál, Adventi 
programsorozat) megtartását folytatja a következő évekre nézve, mellyel összefüggésben 
2012. évben az önkormányzati ünnepek rendezvényként kezeli, a Polgármesteri Hivatal 
szervezésében. 
Ezen rendezvények keretösszegei minden esetben pályázatok önrészéül is szolgálnak. 
 
2.3.23./ A Képviselő-testület 2012. évben kiemelt feladatként határozza meg Fót Város 
frissített Monográfiájának – az Önkormányzat 2012. évi költségvetés terhére, - gondozását és 
kiadását.     
 
2.3.24./  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Károlyi Clarissza Alapítvány Idősek Átmeneti 
Otthona részére 2012. évre is tervezi és biztosítja az Alapítvány részére 2011. évben 
biztosított önkormányzati támogatást. 
  
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a 2012. évi gazdálkodásra irányadó 
központi és helyi jogszabályi előírásokon túlmenően, - a Képviselő-testület által meghozott 
önkormányzati határozat 1./ és 2./ pontjában foglalt tervezési alapelvek és célrendszer 
alapulvételével készíttesse elő Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésére vonatkozó 
rendelet-tervezetét, valamint hozzá kapcsolódó mellékleteit, függelékeit. 
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2.3.25./ A Képviselő-testület elsősorban úgy foglal állást, hogy az Önkormányzat által 2012. 
évben nyújtandó támogatások az érvényben lévő aláírt és érvényes, hatályos együttműködési 
megállapodások és az elmúlt évi támogatások figyelembevételével kerüljenek számításba- 
vételre. Az Önkormányzat az egyházak támogatására, egyrészről hitéleti támogatásra 
vonatkozó alapot, továbbá kulturális feladatai ellátására pályázati alapot hoz létre és képez. 
 
2.3.26./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 2012. évben, az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésében pénzügyi keretet hoz létre és biztosítja az Önkormányzat közbiztonsági és 
térfelügyeleti rendszere első ütemének ellátását. 
 
2.3.27./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az Önkormányzat fenntartásában és 
működtetésében álló Népművészeti Szakközépiskola és Gimnázium 2012. május 31. napjával 
lejáró bérleti szerződéses jogviszonya meghosszabbításával kapcsolatos költségeket az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésén belül tervezni szükséges oly módon, hogy a 
feltételezhető többlet költségekre céltartalékot kell képezni.  
 
2.3.28./ Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló rendeletében a települési 
feladatokra elkülönített fejlesztési céltartalék maradványát 2012. évben is elkülönítetten 
tervezi.  
 
2.3.29./ Az önkormányzati  mezőgazdasági utak kimérésére és kitűzésére, 3-5 millió Ft összeg 
céltartalékból történő beállítását tervezi.  
 
3./ A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, az 
alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 
 
3.1./ Költségvetési koncepció testületi tárgyalása (elfogadása).  
Felelős: polgármester 
Határidő: 2011. november 30. 
 
3.2./ A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a 
költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat). 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. december 15. 
 
3.3./ Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi Osztály részére történő átadásának 
határideje. A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő 
2011. évi költségvetési- és létszám-tervet, egyidejűleg beterjesztve az elemi költségvetést és 
annak írásos magyarázatát/indoklását.  
Felelős: intézményvezetők, a Hivatal költségvetéséért - jegyző és a KT költségvetési tervéért 
–polgármester 
Határidő: 2012. január 9.  
 
3.4./ Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi 
Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő előírásoknak. 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012. január 18. 
 
3.5./ Egyeztetés (I. forduló) 
Felelős: jegyző 



25 

 

Határidő: 2012. február 01. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - a 2012. évi gazdálkodásra irányadó 
központi és helyi jogszabályi előírásokon túlmenően, - a Képviselő-testület által meghozott 
önkormányzati határozat 1./, 2./ és 3./ pontjában foglalt tervezési alapelvek és célrendszer 
alapulvételével készíttesse elő Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésére vonatkozó 
rendelet-tervezetét, valamint hozzá kapcsolódó mellékleteit, függelékeit. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésére vonatkozó 
javaslat, rendelet-tervezet előkészítésére és benyújtására: 2012. február 15. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megköszöni az intézményvezetőknek a megjelenést és a Képviselő-testület ülésén a 
részvételt, és a munkát.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület ülésének helyszínéről a tanácskozási joggal 
résztvevők eltávoztak.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Jegyző úrnak adja meg a szót.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: A költségvetési koncepcióval kapcsolatban elmondja, hogy a  
könyvvizsgáló úr által javasoltakat meg fogja vizsgálni a Hivatal. Az időre tekintettel a 
jegyzőnek lesz jogi álláspontja az üggyel kapcsolatban, arról, hogy az Államháztartási törvény 
rendelkezéseit, hogy kell értelmezni.  
 
Bejelenteni valója a következő: megköszöni a Képviselő-testületnek, hogy júniusban a 
bizalmáról biztosította személyét.  
Részben bizonyos információk lapján a hosszú távú elképzelése pillanatnyilag az, hogy ha 
úgy látja, a próbaidő alatt, polgármester asszonynak el fogja juttatni azt a nyilatkozatot, 
amelyben nem részletezve az indokokat, de lemond a vezetői megbízatásáról és a hozzá 
tartozó közszolgálati alapjogviszonyáról.  
 
Mélységesen azt gondolja, hogy meg lehet nézni azokat az anyagokat, amelyek korábban 
készültek, illetve azokat is, amelyek mostanában készültek. Nem kívánja ezeket a dolgokat 
minősíteni, a rendelkezésére álló információk alapján nem szeretne széllel szemben dolgozni. 
Saját magát ennél pragmatikusabb embernek tartja, kifejezetten apolitikus embernek vallja 
magát, elmondja, hogy szerette volna, ha bizalmáról biztosítja a testület.  
 
Azt gondolja, hogy egy lényeges dolgot letett az asztalra, és le is tudna tenni az asztalra, de 
nem kíván bizonyos szempontból, bizonyos helyzeteknél lelassulni, és nem kíván lehetetlen 
dolgokat megvalósítani, mert meg tudja csinálni, de az a logikai követelmény-rendszer, amit 
vele szemben az elmúlt másfél hónapban támasztottak, az teljesíthetetlen, bármilyen jegyző 
számára.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Megköszöni a jegyző úr együttmunkálkodását, tudomásul 
veszi a bejelentését és a Képviselő-testület ülését bezárja.  
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A Képviselő-testület 2011. december 1-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 
20 óra 3 perckor.   
 
(A Képviselő-testület 2011. december 1-én megtartott nyílt, rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
 
 
 

k.m.f.  
 

 
 
 

Cselőtei Erzsébet  
polgármester  

Dr. Csiki Gábor  
jegyző  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Jegyzőkönyvvezető:  
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
     jegyzőkönyvvezető  


