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30/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 14-én 14 órai 

kezdettel (a Művelődési Ház Nagytermében) megtartott 
rendes, 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,  
  Szabó Mihály képviselő.  
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: dr. Szotyori Judith, ügyvéd  
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  Köszönti a Képviselő-testület 2011. december 14-i rendes 
ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 
10 fővel. Bejelenti, hogy Szabó Mihály képviselő úr késik.  
Ismerteti a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontokat, valamint a hozzá érkezett helyszíni 
kiosztású előterjesztéseket. Kéri a hozzászólásokat a napirendi pontokhoz.  
 
Gráf Mihály képviselő: Javasolja, hogy a (409. sz. anyag) nyílt ülésre vegye előre a testület a 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár vezetői megbízás 
jóváhagyása tárgyában készült előterjesztést.  
 
Koncz János képviselő: Javasolja, hogy a (392.sz. anyag) nyílt ülésre vegye fel a Képviselő-
testület, a Fóti Közhasznú Polgárőrség Egyesület ügyét.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Indítványozza a 410. sz. előterjesztés napirendre vételét és nyílt 
ülésen történő megtárgyalását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Javaslatot tesz a 373. sz. előterjesztés felvételére, amely a 
mezei őrszolgálatról szól, a 388. sz. előterjesztés felvételére, amely az új háziorvosi 
rendelővel kapcsolatban készült.  
 



2 

 

dr. Csiki Gábor jegyző: Javasolja a  Képviselő-testület számára, hogy mérlegelje a 71. sz. 
vasútvonallal összefüggésben készült előterjesztést, amely a tervezési szerződést tartalmazza 
és tárgyalásra alkalmas. (366. sz. anyag)  
 
Fábry Béla képviselő: Véleménye a 388. sz. előterjesztésről, amellyel kapcsolatban javaslat 
érkezett annak megtárgyalására, hogy a jelzett anyag helyszíni kiosztással került a képviselők 
elé, ezért nem látja lehetőségét a felelősségteljes döntésnek, olvasás és előzetes felkészülés 
nélkül. Javasolja ezért, hogy ezen az ülésen ne vegye napirendre a Képviselő-testület.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: A 388. sz. anyaggal kapcsolatban ismerteti, hogy  
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az előterjesztést megtárgyalta, és javasolja a napirendre 
vételét annak érdekében, hogy azok a kiegészítések, amelyeket a Bizottság tett, az 
előterjesztés visszakerülése idejére beépülhessenek az anyagba.  
A közterület használatról készült előterjesztés napirendre vételét is javasolja.  
A Kft üzleti tervében szerepel az intézményi étkezés, amelynek tarifáit a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság elfogadta, viszont nem készült róla előterjesztés. Január 1-től érvényesek a térítési 
díjak, ezért ennek elfogadása jelen ülésen aktuális.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Javasolja a rendeletből csak a díjtételre vonatkozó módosítás 
elfogadását, a rendelet módosítása ezután történne meg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A javaslatokról sorban kéri a képviselők döntését.  

1.) 409. sz. előterjesztés első napirendként történő tárgyalása. (nyílt ülésen) 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

2.) 392. sz. előterjesztés napirendre vétele. (nyílt ülésen) 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

3.) 410. sz. előterjesztés napirendre vétele. (nyílt ülésen)  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

4.) 373. sz. előterjesztés napirendre vétele. (nyílt ülésen)  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

5.) 388. sz. előterjesztés napirendre vétele. (nyílt ülésen)  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

6.) 366. sz. előterjesztés napirendre vétele. (nyílt ülésen)  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

7.) 348. sz. előterjesztés napirendre vétele. (nyílt ülésen)  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

8.) A tárgyalandó napirendi pontokra a módosításokkal együtt kéri a képviselők 
szavazatát.  

Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendes ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, dr. Csiki Gábor jegyző, valamint a Képviselő-testület tagjai által 
előterjesztett kiegészítő és módosító indítványok figyelembevételével, 10 igen szavazattal, 
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ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2011. december 14-i rendes, nyílt, illetve zárt ülése módosított és kiegészített 
napirendjeként, amely az alábbi: 
 
Nyílt, rendkívüli ülés napirendje:  
 
1. napirend:  Előterjesztés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi      

                 Könyvtár vezetői megbízás jóváhagyása tárgyában. 
          (409.sz. anyag)  
 

2. napirend:  A Fóti Németh Kálmán u. 40. szám alatti 2. Posta beázása tárgyában 
                      (365. sz. anyag)  
 
3. napirend: Beszámoló a helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett    

intézkedésekről. 
                  (369. sz. anyag)  
 
4. napirend:  Az iparűzési adóról szóló, a 25/1998. (IX.18.) sz., a 31/1998. (XII.14.) sz.,  
                      a 28/1999. (XII.14.) sz., a 12/2000. (VI.16.) sz., a 25/2000. (XII.08.) sz., 
                     a 24/2001. (XII.07.), a 28/2004. (XII.15.) sz., a 29/2005. (XII.21.) sz.,  
             a 35/2006. (XII.20.) sz., valamint az 5/2011. (II.14.) sz. KT rendelettel      
                      módosított 31/1997. (XII.12.) sz. KT. rendelet felülvizsgálata tárgyában 
            (370. sz. anyag)  
 
5. napirend: Az építményadóról szóló, a 29/1999. (XII.14.) sz., a 23/2000. (XII.08.) sz., 
                      a 23/2001. (XII.07) sz., a 23/2002. (XII.26.) sz., a 26/2004. (XII.15.) sz.,   
                      a 27/2005. (XII.21.) sz., valamint a 33/2006. (XII.20.) sz. KT rendelettel           
                      módosított 32/1998. (XII.14.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában 

(371. sz. anyag)  
 
6. napirend:  A telekadóról szóló, a 22/1996.(XII.20.) sz., a 31/1999. (XII.14.) sz., a 

24/2000.  (XII.08.) sz. a 22/2001. (XII.07.) sz., a 21/2002. (XII.26.) sz., a 
27/2004. (XII.15.) sz., a 28/2005. (XII.21.) sz., a 34/2006. (XII.20.) sz., a 
16/2007. (VII.12.) sz., valamint a 17/2010. (XII.14.) sz. KT. rendelettel 
módosított 28/1995. (XII.19.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában. 

  (372. sz. anyag)  
 
7. napirend:  A munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról 

szóló, a 26/1999. (XII.10.) sz., a 21/2000. (XI.20.) sz., a 3/2001. (II.02.) sz., a 
25/2001. (XII.07.) sz., a 8/2002. (V.08.) sz., a 6/2003 (III.13) sz., a 31/2003. 
(XII.15) sz., a 19/2004. (XI.17.) sz., a 22/2005 (XI.16) sz., a 30/2006. (XII.14) 
sz., a 28/2007 (XII.12) sz., valamint a 27/2010. (XII. 22.) sz. KT. rendeletekkel 
módosított  11/1996. (VI.12.) sz. KT rendelet felülvizsgálata tárgyában. 
(395. sz. anyag)  
 

8. napirend:  A települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999.      
                      (XII.10.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában. 
                      (367. sz. melléklet)  
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9. napirend:   A Fót Várossal közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által 
tervezett, a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szándékok 
véleményezési eljárásaiban való részvétel tárgyában 

                       (393. sz. anyag)  
 

10. napirend:    A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati 
célokra  felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó 
földrészletek tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének 
tárgyában 

                    (401. sz. anyag)  
 

11. napirend:  Fót Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, 
a helyszín kiválasztása és a megvalósítás lépései tárgyában 
(399. sz. anyag)  
 

 12. napirend:  A Fót 06/1, 06/2, 06/3 hrsz-ú földrészleteken található, felszámolt Fót-I. véd 
nevű homokbánya hasznosítás tárgyában  
(249. sz. anyag) 
 

 13. napirend: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint állandó    
bizottságai 2012. évi munkatervének elfogadása tárgyában 
(405. sz. anyag)  

 
14. napirend:   Polgárőrség támogatása  
                         (392. sz. anyag)  
 
15. napirend:   A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése című KMOP-4.5.2-11  
                        kódjelű pályázat tárgyában 
  (391. sz. anyag)  
 
16. napirend:  Az Állami Számvevőszék 2009. évi összefoglaló vizsgálati jelentése 

vizsgálata tárgyában 
(383. sz. anyag)  

 
17. napirend:  Előterjesztés a Fóti Közszolgáltató Kft 2012. évi üzleti terve tárgyában.  
     (389. sz. anyag)  

 
18. napirend:   Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. n. évi 

beszámolója.  
(39o. sz. anyag)  

 
19. napirend: Előterjesztés törvényességi észrevétel a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. sz. KT rendelet módosítása 
tárgyában.  
(298. sz. anyag+ 10/B. melléklet)  
 

20. napirend:  A munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról 
szóló, a 26/1999. (XII.10.) sz., a 21/2000. (XI.20.) sz., a 3/2001. (II.02.) sz., a 
25/2001. (XII.07.) sz., a 8/2002. (V.08.) sz., a 6/2003 (III.13) sz., a 31/2003. 
(XII.15) sz., a 19/2004. (XI.17.) sz., a 22/2005 (XI.16) sz., a 30/2006. 
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(XII.14) sz., a 28/2007 (XII.12) sz., valamint a 27/2010. (XII. 22.) sz. KT. 
rendeletekkel módosított 11/1996. (VI.12.) sz. KT rendelet felülvizsgálata 
tárgyában 
(395. sz. anyag)  

 
21. napirend: A települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999. 

(XII.10.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában 
 (367. sz. anyag)  

 
22. napirend: Az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat Alapító 

Okiratának módosítása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadása tárgyában 

                     (364. sz. anyag)  
 

23. napirend:  A Fóti Horgász Egyesület Haszonbérleti Szerződése tárgyában 
(285. sz. anyag)  

 
24. napirend: A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának    

módosítása tárgyában 
    (382. sz. anyag)  
 
 
Zárt, rendes ülés napirendje:  
 
1. napirend:       LZ Thermotrade Kft. közlekedési kártérítése tárgyában  
                           (378. sz. anyag) 
Előterjesztő:        Pozderka Gábor alpolgármester        
 
2. napirend:  Szabó Barbara 2151 Fót, Tóth Árpád u. 33. szám alatti lakos közlekedési    
                 kártérítése tárgyában 
                            (380. sz. anyag) 
Előterjesztő:        Pozderka Gábor alpolgármester  
 
 
3. napirend: Kunstár Zoltán Fót, Kazinczy u. 21. sz. alatti lakos közlekedési kártérítése 

tárgyában 
(377. sz. anyag) 

Előterjesztő:   Pozderka Gábor alpolgármester 
 
4. napirend:   Horváth János 1103 Budapest, Gergely u. 50. I. 3. alatti lakos közlekedési  
                       kártérítése tárgyában  
                       (375. sz. anyag) 
 Előterjesztő:   Pozderka Gábor alpolgármester  
 
 
5. napirend:  Horváth János 2151 Fót, Szőlőskert u. 30. sz. alatti lakos közlekedési 

kártérítése tárgyában 
(374. sz. anyag) 

Előterjesztő:   Pozderka Gábor alpolgármester  
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6. napirend:  Szabó Mátyás 2112 Veresegyház, Bihari J. u. 20. alatti lakos közlekedési 

kártérítése tárgyában 
(381. sz. anyag) 

Előterjesztő:   Pozderka Gábor alpolgármester  
  
 

7. napirend:  Mózsi Tamás 2112 Veresegyház, Fészekrakó u. 20/D. alatti lakos közlekedési 
kártérítése tárgyában 
(379. sz. anyag) 

Előterjesztő:   Pozderka Gábor alpolgármester  
  
 

8. napirend:  Kovács Csaba 2112 Veresegyház, Lévai u. 34. alatti lakos közlekedési 
kártérítése tárgyában 
(376. sz. anyag) 

Előterjesztő:   Pozderka Gábor alpolgármester  
  
 

9. napirend:  Állattartási ügyben eljárási bírságot megállapító végzés elleni fellebbezés 
tárgyában 
(329. sz. anyag) 

Előterjesztő:   dr. Csiki Gábor jegyző   
 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirendekkel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés Napirend előtti felszólalások és interpellációk napirendi pontjának 
megtárgyalására. 
 
Napirend előtti felszólalások, interpellációk:  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Felvetésében lakossági megkeresés alapján felhívja 
a figyelmet az átnevezett utcákban lakók közüzemi számláinak ügyére. Kérdésként 
fogalmazza meg, hogy a közüzemek tájékoztatva lettek-e az utcanévváltozásokról, vagy ezt a 
polgároknak kell megtenniük?  
 
Koncz János képviselő: Megköszöni a Közszolgáltató Kft munkáját, a Béke utcában végzett 
takarítási munkálataikért.  
 
Földi Pál képviselő: Javasolja, hogy a helyi lapban jelenjen meg a mezőőri szolgálat 
beszámolója a tevékenységükről.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Egyéb napirend előtti felszólalás és interpelláció nem 
lévén, rátér a polgármesteri beszámoló tárgyalására.  
 
Fábry Béla képviselő: Kéri, hogy a beszámolóban a tárgyalás tényén kívül történjen írásbeli 
tájékoztatás a tárgyalás eredményéről is.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: A beszámolóval kapcsolatban további észrevétel nem 
érkezett a Képviselő-testület tagjai részéről, ezért szavazásra bocsátja a polgármesteri 
beszámoló elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, a 
polgármesteri beszámoló tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

536/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Polgármesteri beszámoló tárgyában  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. november hó 16. napja és 
2011. december 14. napja közötti időszakról szóló polgármesteri beszámolót. 
Határidő: azonnal  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  
Ismerteti, hogy a lejárt határidejű jelentés elkészült, átolvasás alatt áll, amelyet a december 
20-ával kezdődő héten át fog adni a polgármester asszony részére.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 1./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
1. napirend: Előterjesztés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi 

Könyvtár vezetői megbízás jóváhagyása tárgyában 
(409.sz. anyag)  

 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Elmondja, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság 
változtatás nélkül javasolja a határozati javaslat elfogadását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást indítványoz a 409. sz. anyag határozati 
javaslatára változatlan formában.  
 

A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár vezetői megbízás jóváhagyása 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

537/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Előterjesztés a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár 

vezetői megbízás jóváhagyása tárgyában. 
(409.sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy Bicskei Éva, a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
igazgatója a Városi Könyvtár (telephely: 2151 Fót, Dózsa Gy. u. 12-14.) tagintézménye élére, 
a Városi Könyvtár vezetésére két év határozott időtartamra, 2012. január 1-től 2013. 
december 31-ig Szabó Lászlóné (an: Marosi Anna Mária, 2151. Fót, Bethlen Gábor utca 4.  
szám alatti lakos), könyvtárost bízza meg. 
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2./ A Képviselő-testület felkéri polgármesteren keresztül a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ igazgatóját, hogy a Városi Könyvtár vezető megbízással 
kapcsolatos feladatait végezze el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, Bicskei Éva, a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 
(székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) igazgatójának a döntésről történő írásbeli 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  Szűcs Mária könyvtárvezetőnek köszönetet mond vezetői 
megbízatásának lejárta alkalmából az áldozatos munkájáért, amit a Városi Könyvtár és annak 
fejlesztése érdekében végzett. Ezzel összefüggésben felkéri a Hivatalt az új vezető 
megbízólevelének elkészítésére.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 2./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
2. napirend:  A Fóti Németh Kálmán u. 40. szám alatti 2. Posta beázása tárgyában 
                      (365. sz. anyag)  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Ismerteti, hogy a bizottságok az előterjesztést 
megtárgyalták és módosítás nélkül elfogadásra javasolják, ezért szavazást indítványoz.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, a Fóti 
Németh Kálmán u. 40. szám alatti 2. Posta beázása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

538/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fóti Németh Kálmán u. 40. szám alatti 2. Posta beázása tárgyában 

(365. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti 2. Posta 
(telephely: 2151 Fót, Németh Kálmán utca 40.) kárelhárítási munkáira vonatkozólag, a 
BOLTÖV Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 Érd, Hajnalka u. 16.) által 2011. 
november hó 08. napján kiállított, és benyújtott számla, valamint a hozzá kapcsolódó, 
módosított, árazott költségvetés alapján elvégzett kárelhárítási feladatokat és azok 
költségigényét (nettó 238.429,- Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA összegben) elismeri 
és tudomásul veszi. 
 
2./ A Képviselő-testület, mint a Fóti 2. Posta (telephely: 2151 Fót, Németh Kálmán utca 40.) 
helyiség tulajdonosa dönt arról, hogy a BOLTÖV Építő és Szolgáltató Kft. (székhely: 2030 
Érd, Hajnalka u. 16.) által 2011. november hó 08. napján kiállított, és benyújtott számlájának 
rendezésére nettó 238.429,- Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA összeget beépít Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel, 
valamint a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelete 
dologi kiadások között szereplő „kártérítések” sorára, - az intézményi működési bevételek 
között szereplő „egyéb kártérítés” sor azonos összegű megemelésével párhuzamosan.  
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3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt 
döntés alapján, Fót Város Önkormányzata nevében a Generali-Providencia Biztosító Zrt. 
részére kiadásra kerülő kárfelelősség elismerő jognyilatkozatot, nettó 238.429,- Ft + 
vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA összeghatárig aláírja.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
alapján, a nettó 238.429,- Ft + vonatkozó jogszabály szerinti ÁFA összegű pénzügyi 
kötelezettségvállalást tervezze be Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által 
elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. 
(VII.21). sz. KT. rendelettel, valamint a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel módosított 
6/2011. (III.07.) sz. KT. rendelet módosítására vonatkozó, soron következő rendeletalkotási 
javaslat részeként, - az Önkormányzat 2011. évi költségvetésébe. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri illetve felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében az 1./-4./ pontban foglalt döntés végrehajtására, továbbá a 
szükséges, kiegészítő jognyilatkozatok megtételére a szükséges intézkedéseket tegye  meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Magyar Posta Zrt. illetékes Igazgatósága, a BOLTÖV Építő és 
Szolgáltató Kft., továbbá a Fóti Közszolgáltató Kft. képviselőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, a részleges kárfelelősség elismerő 
jognyilatkozat Biztosító Társasághoz történő megküldésére: a döntést követő 8 napon 
belül, az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, a 20/2011. (VII.21.) sz. KT 
rendelettel, valamint a 29/2011. (X.21.) sz. KT. rendelettel  módosított 6/2011. (III.07.) 
sz. KT rendelet módosításáról szóló módosító önkormányzati rendelete elfogadására (a 
rendeletalkotási javaslat elkészítésére és beterjesztésére módosítására): a Képviselő-
testület 2012. év február havi rendes ülése. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 3./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
3. napirend:  Beszámoló a helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett 

intézkedésekről. 
                           (369. sz. anyag)  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Elmondja, hogy a munkaterv részeként a Hivatal összeállította a 
helyi adókintlévőségek behajtására vonatkozó beszámoló anyagát, amelyet megtárgyalt a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  is. A Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság határozata alapján a tényleges adóbevételek figyelembevételével fog a 
költségvetési rendelet felülvizsgálatra kerülni és a határozatok meghozatalára sor kerülni.  
 
Földi Pál képviselő: Kérdésként fogalmazza meg, hogy a népszámlálás során kitöltött adatok 
felhasználhatóak-e arra a célra, hogy a teljes fóti lakosságról megállapítható legyen, hogy 
ténylegesen kik laknak itt? Milyen ingatlanok nincsenek nyilvántartásba véve, esetlegesen 
építményadó szempontjából felderíthető lenne, hogy kik nem fizetnek építményadót.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Földi Pál képviselő úrnak adandó válaszában elmondja, hogy a 
törvény alapján az adatok nem használhatóak fel, csak matematikai adathalmazként.  
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Földi Pál képviselő: Kéri, hogy a Képviselő-testület bízza meg a Hivatalt, hogy ezeket az 
adatokat gyűjtse be és készüljön kimutatás a tisztánlátás szükségessége miatt.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Földi Pál képviselő javaslatáról kéri a Képviselő-testület 
döntését. Felkéri dr. Csiki Gábor jegyzőt, hogy fogalmazza meg az indítványt.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:   Felolvassa a határozati javaslatra vonatkozó képviselői indítvány 
szövegét: Fót Városának  Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 2012. 
évi munkaterve részeként beilleszti azon feladatot, hogy a Hivatal az Önkormányzat testülete 
által kivetett és érvényes adórendeletben meghatározott adótárgyakhoz kapcsolódó felmérést 
végezze el. Határidő: 2012. november 30.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Felveti, hogy ezt nem itt kellene megtárgyalni, hanem a 
különböző adókkal kapcsolatos anyagokba be lehetne illeszteni a felülvizsgálatot.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Elmondja, hogy attól függően, hogy a jogszabály hogy rendelkezik, 
a bevallás tényén kívül össze kell hasonlítani a TAKARNET ingatlan nyilvántartási 
adatállománnyal, és ahol szükséges helyszíni vizsgálatot is kell készíteni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Jegyző úr által elmondott határozati javaslatra kéri a  
Képviselő-testület szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Beszámoló a helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedésekről tárgyában, 
az alábbi határozatot hozta: 
 

539/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Beszámoló a helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett 

intézkedésekről tárgyában  
(369. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a helyi 
adókintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedésekről szóló, a Polgármesteri Hivatal 
által összeállított, a település polgármestere által beterjesztett írásbeli beszámoló anyagát 
azzal a kiegészítéssel, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet soron következő 
módosítására az adóbevételek tényleges teljesítésének figyelembevételével kerüljön sor. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: 2012. év november hó 30. napja.   
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A Pénzügyi Bizottság azt indítványozza a Képviselő-
testület számára, hogy a 2011. évi költségvetésről szóló rendelet 3. sz. módosítása kapcsán az 
adóbevételek tényleges teljesítésének figyelembevételével kerüljön sor. A módosításra kéri a 
szavazást.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatra a módosítással együtt kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Beszámoló a 
helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett intézkedésekről tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta 
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540/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Beszámoló a helyi adókintlévőségek behajtása érdekében megtett 

intézkedésekről tárgyában  
(369. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. évi kiemelt szervezeti teljesítményértékelési 
feladataiba illesztetten, a Polgármesteri Hivatal 2012. november 30. napjáig végezze el az 
Önkormányzat Képviselő-testülete által 2011. évig elfogadott és a település közigazgatási 
területén bevezetett valamennyi helyi adónemhez kapcsolódó 
a./ adózó (ügyfél) adatállomány vizsgálatát, 
b./ összehasonlítását, 
c./ a Hatv. és az Art. rendelkezései figyelembevételével be nem vallott, meg nem állapított, ki 
nem vetett adótárgyak után, annak pótlólagos előírását 
a Polgármesteri Hivatal által igénybe vehető TAKARNET ingatlan-nyilvántartási 
adatállomány, az Önkormányzat által 2012. évben beszerzésre kerülő földhivatali digitális 
térképállomány, az ONKADO adatállomány, valamint a rendelkezésre álló okiratok, 
dokumentumok közötti adatállomány eltérősége esetén, helyszíni szemle/környezettanulmány 
eszközlésével.  
 
A feladat végrehajtásáért felelős szervezeti egységek: 
Polgármesteri Hivatal Adóügyi Osztálya, 
Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya-Közterület felügyelet.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
rögzített döntés alapulvételével Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2012. 
évi kiemelt szervezeti céljait rögzítő, a teljesítményértékelés alapjául szolgáló célrendszert – 
ezen két szervezeti egység tekintetében, minimálisan ezen kiemelt szervezeti célú 
megjelöléssel – valamennyi szervezeti egységre nézve dolgozza ki és terjessze be, vizsgálat és 
döntéshozatal végett a Képviselő-testület és szervei 2012. évi január havi rendes ülésére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az 1./ pontban rögzített szervezeti feladatnak a Polgármesteri 
Hivatal 2012. évi teljesítményértékelési feladatrendszerébe történő beillesztésére: a 
Képviselő-testület és szervei 2012. évi január havi rendes ülése.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 4./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
4. napirend: Az iparűzési adóról szóló, a 25/1998. (IX.18.) sz., a 31/1998. (XII.14.) sz.,  
                     a 28/1999. (XII.14.) sz., a 12/2000. (VI.16.) sz., a 25/2000. (XII.08.) sz., 
                     a 24/2001. (XII.07.), a 28/2004. (XII.15.) sz., a 29/2005. (XII.21.) sz.,  
            a 35/2006. (XII.20.) sz., valamint az 5/2011. (II.14.) sz. KT rendelettel      
                     módosított 31/1997. (XII.12.) sz. KT. rendelet felülvizsgálata tárgyában 
           (370. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  
elfogadásra javasolja a rendeletet, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az 1. sz. határozati 
javaslatot indítványozza elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a rendelet felülvizsgálata 
részeként fogadja el. Szavazást indítványoz a rendelet elfogadása tárgyában.  
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az iparűzési 

adóról szóló többször módosított rendeletet változatlan formában, hatályban tartja.  

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 5./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
5. napirend:  az építményadóról szóló, a 29/1999. (XII.14.) sz., a 23/2000. (XII.08.) sz., 
                      a 23/2001. (XII.07) sz., a 23/2002. (XII.26.) sz., a 26/2004. (XII.15.) sz.,   
                      a 27/2005. (XII.21.) sz., valamint a 33/2006. (XII.20.) sz. KT rendelettel           
                      módosított 32/1998. (XII.14.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában. 
            (371. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Elmondja, hogy a JÜSZB elfogadásra javasolja az 
előterjesztés határozati javaslatát módosítás nélkül, egyben átadja a szót a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság elnökének a módosításaik ismertetése céljából.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Felsorolásában elsőnek az 5. § változatására tesz 
javaslatot, amelynek oka, hogy nem tesz különbséget a jogszabály bel-, és külterület között, 
míg a fóti rendelet, igen. A jogszabály értelmében Fót egész területére kell megszabni az adót 
megkülönböztetés nélkül. A Bizottság javaslata, hogy az 5. §. d) pontjában lévő külterületi 
lakás rész – kerüljön ki az 5. §-ból.  
A 3. §-ban a kedvezmény meghatározásánál kerüljön be egy új 2. pont, mely szerint 
„adókedvezményben részesül az, aki a) külterületi lakás, ill. lakáshoz tartozó egyéb 
helyiségek haszonélvezője, amennyiben Fóton állandó lakóhellyel rendelkezik. A 
kedvezmény mértéke: 175.- Ft/m².”  
 
A Bizottság indítványozza, hogy a Déli Vállalkozási Területen a belterületi részen, a m²/év 
adó mértéke 2012. január 1-től 700.- Ft /m²/év összegben kerüljön megállapításra.  
 A Bizottság indítványozza, hogy a Déli Vállalkozási Területen a külterületi részen, a m²/év 
adó mértéke 2012. január 1-től 1.100.- Ft /m²/év összegben kerüljön megállapításra.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: (ügyrendben)  
Bejelenti, hogy eltávozik az ülésről hivatali ügyben.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület létszáma 9 fő, határozatképes.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: A Bizottság javasolja 5. § 4. d) pontjában a 
mentességre vonatkozó rész kerüljön törlésre (külterületi lakás … ). Majd a megoldást a 3. §-
nál lehet beépíteni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást indítványoz a módosításokról: 
A jelenleg hatályos rendelet 5. § (2) bekezdés IV. övezet d) pont helyébe az alábbi szövegrész 
kerüljön: „Külterületi lakás, ill. lakáshoz tartozó egyéb helyiségek 275.- Ft/m²/év, garázs, 
200.- Ft/ m²/év.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, és 1 tartózkodás mellett,- 
elfogadva.  
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Továbbá szavazást kér: a 3. § -ban a kedvezmény meghatározásánál kerüljön be egy új 2. 
pont, mely szerint „adókedvezményben részesül az, aki a) külterületi lakás, ill. lakáshoz 
tartozó egyéb helyiségek haszonélvezője, amennyiben Fóton állandó lakóhellyel rendelkezik. 
A kedvezmény mértéke: 175.- Ft/m²/év.” 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Továbbá az 5. §-ban a (2) bekezdés és övezet: a Déli Vállalkozási Területen a belterületi 
részen, a m²/év adó mértéke 2012. január 1-től 700.- Ft /m²/év összegben kerüljön 
megállapításra.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Továbbá: a Déli Vállalkozási Területen, a külterületi részen, a m²/év adó mértéke 2012. január 
1-től 1.100.- Ft /m²/év összegben kerüljön megállapításra.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A módosításokkal egyben kéri a szavazást a rendeletre.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, az 
építményadóról szóló többször módosított rendelet tárgyában, az alábbi döntést hozta: 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  

 
Fót Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének  
35/2011. (XII.16.) sz. KT rendeletét 

Az építményadóról szóló, a 29/1999. (XII.14.) sz., a 23/2000. (XII.08.) sz., 
 a 23/2001. (XII.07.) sz., 23/2002. (XII.26.) sz., a 26/2004. (XII.15.) sz.,   

a 27/2005. (XII.21.), valamint a 33/2006. (XII.20.) sz. KT rendelettel módosított  
32/1998. (XII.14.) sz. KT rendelete 

módosításáról 
 
 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 6./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
6. napirend: A telekadóról szóló, a 22/1996.(XII.20.) sz., a 31/1999. (XII.14.) sz., a 24/2000.  

(XII.08.) sz. a 22/2001. (XII.07.) sz., a 21/2002. (XII.26.) sz., a 27/2004. 
(XII.15.) sz., a 28/2005. (XII.21.) sz., a 34/2006. (XII.20.) sz., a 16/2007. 
(VII.12.) sz., valamint a 17/2010. (XII.14.) sz. KT. rendelettel módosított 
28/1995. (XII.19.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában. 

 (372. sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: A Bizottság javasolja az 1. §-a helyébe a 
„Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek” szöveg kerüljön. A 3. §-ba 
egy új pont kerüljön beépítésre, „r.) Mentes az adó alól a külterületi telek.” 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Ismerteti, hogy a JÜSZB elfogadásra javasolja.  
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Szavazásra teszi fel a PEB javaslatát.  
1. §-a helyébe a „Adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek” szöveg 

kerüljön. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 
elfogadva.  
 
A 3. §-ba egy új pont kerüljön beépítésre, „r.) Mentes az adó alól a külterületi telek.” 
 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, -        
elfogadva.  

 
A módosításokkal kiegészítve egyben kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, a telekadóról 
szóló többször módosított rendelet tárgyában, az alábbi döntést hozta: 
  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 
 

Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

36/2011. (XII.16.) sz. KT rendeletét 
a telekadóról szóló, a 22/1996.(XII.20.) sz., a 31/1999. (XII.14.) sz., a 24/2000.  (XII.08.) 

sz. a 22/2001. (XII.07.) sz., a 21/2002. (XII.26.) sz., a 27/2004. (XII.15.) sz., a 28/2005. 
(XII.21.) sz., a 34/2006. (XII.20.) sz., a 16/2007. (VII.12.) sz., valamint a 17/2010. (XII.14.) 

sz. KT. rendelettel módosított 28/1995. (XII.19.) sz. KT. rendelete 
módosításáról  

 
 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 7./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
7. napirend:  A munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról 

szóló, a 26/1999. (XII.10.) sz., a 21/2000. (XI.20.) sz., a 3/2001. (II.02.) sz., a 
25/2001. (XII.07.) sz., a 8/2002. (V.08.) sz., a 6/2003 (III.13) sz., a 31/2003. 
(XII.15) sz., a 19/2004. (XI.17.) sz., a 22/2005 (XI.16) sz., a 30/2006. (XII.14) 
sz., a 28/2007 (XII.12) sz., valamint a 27/2010. (XII. 22.) sz. KT. rendeletekkel 
módosított  11/1996. (VI.12.) sz. KT rendelet felülvizsgálata tárgyában. 
(395. sz. anyag)  

 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Jelzi, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  nem tárgyalta a 
rendeletalkotási javaslatot.  
Elmondja, hogy a munkahelyi étkeztetés területén semmiféle szabály nem indokolja a január 
1-től történő jogalkotást. Az üzleti terv megalapozottsága az, ami indokolhatja. Az üzleti terv 
nem lett átdolgozva, kizárólag az adó-, és a járulékkal összefüggő rendelet az, ami január 1-től 
kötelező jellegű.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
az üzleti tervet átdolgozásra visszaadta a Kft-nek, de nem az étkezési díjakkal volt probléma. 
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Elfogadta a bizottság a Kft 5 %-os emelési javaslatát (5 % normatíva + 5 % rezsi). A 
munkahelyi étkezés mellett a gyermekétkeztetés is probléma, a nyersanyag árak és az ÁFA 
emelkedés miatt. Amennyiben az emelés nincs jóváhagyva, akkor a különbözet kifizetése az 
Önkormányzatot terheli.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Jelzi, hogy attól függően, hogy a Kft-n belül milyen érvényes 
költségvetési szabályzat van, és mi a pontos számítás metódusa, önmagában a térítési 
díjalkotás bármikor alkalmazható. ÜJKB állásfoglalás nincs, és még néhány napirendi pontnál 
sincs. Miután a jogi álláspontját nem mindig vették figyelembe a Képviselő-testület illetékes 
szervei, ezt a Képviselő-testület döntésére bízza.  
 
Fábry Béla képviselő: (ügyrendben) 
Kérdésként fogalmazza meg Jegyző úr felé, hogy az elmondottak ismeretében tárgyalható-e a 
napirend a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménye nélkül?  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Elmondja válaszában, hogy az SZMSZ 38. § (4) bekezdése alapján 
elviekben nem tárgyalható a napirend.  
 
Fábry Béla  képviselő: Javasolja, hogy az előterjesztő vonja vissza az előterjesztés 
tárgyalását.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Javasolja, hogy 14 hónapra vonatkozzanak a díjak, és minden év 
márciusában kerüljön meghatározásra a változtatás mértéke.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Javaslatot tesz szünetre, és kéri, hogy a JÜSZB a szünetben 
tartson rendkívüli megbeszélést a 395, 367, 387, 396, 389, 391. sz. anyagok tekintetében.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szünet után 16 óra 40 perckor folytatódik a Képviselő-testület 
munkája.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Indítványozza a  Képviselő-testület számára, hogy a Jogi, Ügyrendi 
és Szociális Bizottság  ½ 6-ra lesz összehívható, ezért azokat a napirendi pontokat javasolja 
megtárgyalásra addig, amelyekhez a szakbizottsági állásfoglalások rendelkezésre állnak.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a napirend tárgyalása polgármester asszony által felfüggesztésre 
került.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 8./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
8. napirend:  A települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999.      
                      (XII.10.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában. 
                      (367. sz. melléklet)  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a napirend tárgyalása polgármester asszony által felfüggesztésre 
került.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 9./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
9. napirend:   A Fót Várossal közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által 

tervezett, a településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szándékok 
véleményezési eljárásaiban való részvétel tárgyában. 

                      (393. sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: Ismerteti, hogy a Bizottság a határozatokat az 
előterjesztés szerint változatlan formában elfogadásra javasolta.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Az I. sz. határozati javaslatra kéri módosítás nélkül a 
képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fót Várossal 
közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a településrendezési 
eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési eljárásaiban való részvétel 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

541/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót Várossal közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési eljárásaiban 
való részvétel tárgyában. 

(393. sz. anyag) 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja 
figyelembevételével, - úgy dönt, hogy Csömör Nagyközség Önkormányzata által 
kezdeményezett, tervezett változtatás - amely az M0 útgyűrűnél, 65. km szelvényben, 
komplex pihenőhely létesítésére vonatkozik, - és hozzá kapcsolódó jogkövetkezményei Fót 
Város Önkormányzatát is érintik. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Csömör Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által kezdeményezett, az 1.1./ alpontban rögzített helyi településrendezési 
terv felülvizsgálatára irányuló eljárás további, későbbi szakaszában részt kíván venni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a Képviselő-testület által 
1./ pontban meghozott állásfoglalás Csömör Nagyközség polgármestere részére történő 
megküldéséről. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a címzettnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 
napon belül.  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A II. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fót Várossal 
közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a településrendezési 
eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési eljárásaiban való részvétel 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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542/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót Várossal közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési 
eljárásaiban való részvétel tárgyában. 

(393. sz. anyag) 
 

1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja 
figyelembevételével, - megállapítja, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett, tervezett változtatás (71. sz. 
vasútvonal fejlesztése) és hozzá kapcsolódó jogkövetkezményei Fót Város Önkormányzatát is 
érintik. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett, az 1.1./ alpontban rögzített 
helyi településrendezési terv felülvizsgálatára irányuló eljárás további, későbbi szakaszában 
részt kíván venni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a polgármesteren keresztül a település 
főépítészét, hogy gondoskodjék a Képviselő-testület által 1./ pontban meghozott állásfoglalása 
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat mb. főépítésze részére történő megküldéséről. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a címzettnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 
napon belül. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A III. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fót Várossal 
közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a településrendezési 
eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési eljárásaiban való részvétel 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 

 
543/2011. (XII.14.) KT Határozat 

A Fót Várossal közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a 
településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési 

eljárásaiban való részvétel tárgyában. 
(393. sz. anyag) 

 
1.1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja 
figyelembevételével, - megállapítja, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett, tervezett változtatás (amely a 
XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota 
Városrendezési Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. (V.15.) sz. önkormányzati rendelet 
részleges módosítására: az övezeti lakásszám, építménymagasság, övezeten belüli funkció, 
tető hajlásszög és padlószint magasságokra vonatkozik) és hozzá kapcsolódó 
jogkövetkezmények Fót Város Önkormányzatát nem érintik. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett, az 1.1./ alpontban rögzített 
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helyi településrendezési terv felülvizsgálatára irányuló eljárás további, későbbi szakaszában 
nem kíván részt venni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a polgármesteren keresztül a település 
főépítészét, hogy gondoskodjék a Képviselő-testület által 1./ pontban meghozott állásfoglalása 
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat mb. főépítésze részére történő megküldéséről. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a címzettnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 
napon belül.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A IV. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fót Várossal 
közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a településrendezési 
eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési eljárásaiban való részvétel 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

544/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót Várossal közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési 
eljárásaiban való részvétel tárgyában. 

(393. sz. anyag) 
 

1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja 
figyelembevételével, - úgy dönt, hogy Mogyoród Nagyközség Önkormányzata által 
kezdeményezett, tervezett változtatás – amely a Hungaroringre és közvetlen környezetére 
vonatkozik, - és hozzá kapcsolódó jogkövetkezmények Fót Város Önkormányzatát nem 
érintik. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Mogyoród Nagyközség Önkormányzatának 
Képviselő-testülete által kezdeményezett, az 1.1./ alpontban rögzített helyi településrendezési 
terv felülvizsgálatára irányuló eljárás további, későbbi szakaszában nem kíván részt venni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjék a Képviselő-testület által 
1./ pontban meghozott állásfoglalás Mogyoród Nagyközség polgármestere részére történő 
megküldéséről. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a címzettnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 
napon belül.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Az V. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fót Várossal 
közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a településrendezési 
eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési eljárásaiban való részvétel 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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545/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót Várossal közvetlenül határos települések illetve fővárosi kerület által tervezett, a 

településrendezési eszközök módosítására vonatkozó szándékok véleményezési 
eljárásaiban való részvétel tárgyában. 

(393. sz. anyag) 
 

1.1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló, többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdés a) pontja 
figyelembevételével, - megállapítja, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett, tervezett változtatás (amely a 
XV. kerületi Önkormányzat Képviselő-testülete által, Rákospalota-Pestújhely-Újpalota 
Városrendezési Építési Szabályzatáról szóló 11/2008. /V.15./ sz. önkormányzati rendelet 
részleges módosítására vonatkozik) és hozzá kapcsolódó jogkövetkezmények Fót Város 
Önkormányzatát nem érintik. 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest Főváros XV. kerületi 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett, az 1.1./ alpontban rögzített 
helyi településrendezési terv felülvizsgálatára irányuló eljárás további, későbbi szakaszában 
nem kíván részt venni. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, illetve a polgármesteren keresztül a település 
főépítészét, hogy gondoskodjék a Képviselő-testület által 1./ pontban meghozott állásfoglalása 
Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat mb. főépítésze részére történő megküldéséről. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a címzettnek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 
napon belül.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 9./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
9. napirend:  A Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában. 
                      (407. sz. anyag) 
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  Elmondja, hogy a dokumentáció, amelyet elkészített, 
nem a” városháza” címet viseli, mert a jövő évben elkezdődik a város szerkezeti tervének, 
helyi építési szabályzatának és településfejlesztési koncepciójának a korszerűsítése. A tervező 
számára egyértelmű instrukciókat kell adni, amelyeket a lelkiismeretünknek megfelelően a 
város jövőjét meghatározzák. A főépítész, a törvényeknek, szabályoknak, és szakmai 
előírásoknak megfelelő prezentációt nyújt és az ezzel kapcsolatos eljárások lefolytatásáról a 
testületé a döntés joga. Jelenlegi legégetőbb feladat a városmag ügye, (városháza épülete, 
műemlékek, megmaradásra javasolt épületek, új épületek létrehozása, piac elhelyezése stb.) 
amelyben most kell döntést hozni véleménye szerint.  
Elmondja, hogy a dokumentációhoz költségvetés is készült, nem a legolcsóbb kategória 
szerint készült a költségbecslés (igényszintnek megfelelően). A dokumentáció része a mai 
helyzet felmérése is és a hivatali elhelyezésnek alternatívája is van. A jelenlegi két épület, a 
megújuló városközpontban jó áron tehető pénzzé, amennyiben nem akarja a város a 
felhasználásukat. Az ÁFÉSZ épületének megvásárlása és a felújítása cca 7-8oo millió Ft 
lenne, az épület vételárán felül.  
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Elmondja, a napirenddel kapcsolatban elhangzott 
bizottsági véleményeket. Felmerült a gyermekvárosban történő elhelyezése a hivatalnak, és 
még két helyszín, ahol szívesen látnák a fótiak a városházát (ÁFÉSZ jelenlegi területe, és az 
önkormányzati tömb). A bizottság azt kéri, hogy készüljön az ÁFÉSZ területére költségvetés, 
valamint vizsgálja meg a Hivatal azt, hogy milyen jogi feltételei vannak annak, hogy az 
ÁFÉSZ területét az Önkormányzat közcélra kisajátítsa. Elhangzott, hogy az ÁFÉSZ épületét 
az akkori tanács adta át az ÁFÉSZ -nak. Érvényben van az a törvény, mely szerint az a 
terület, amelyet az egykori tanács adott át, s az értékesítésre kerül, a terület 5o %-a megilleti 
az Önkormányzatot. Ezt érvényesítette a Hivatal a régi takarékszövetkezetnél is.  Az 
önkormányzati tömbre is készüljön egy ilyen költségvetés. A Bizottság azt a véleményét 
fogalmazta, hogy hogy a városközpont koncepciójának kellene elsőnek elkészülnie, mert 
abban határoznák meg a kulcsfontosságú helyeket (körforgalom, parkolók, épületek, 
funkciók).  
 
prof. dr. Müller Ferenc főépítész:  Aggályát fejezi ki, hogy időben mikor történhet meg a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által javasoltak végrehajtása. Tervezőt kell keresni. Az 
alternatívák költségei meddig mehetnek? Van-e fedezete a városnak erre?  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Véleménye szerint a kastélyparkban történő elhelyezése a 
városházának méltó környezet lenne. Vagyongyarapodást eredményezne. Parkolási gondok 
megoldása lehetséges. Az ország helyzetében nem teheti meg az önkormányzat, hogy 
túlköltekezik, ezért egy új építkezés véleménye szerint nem kivitelezhető.  
 
Fábry Béla  képviselő: Megköszöni Müller Ferenc főépítész úr munkáját, amely milliókban 
lenne kifejezhető, az elkötelezettsége pedig a szavaiból is sugárzott. A négyoldalnyi szöveges 
anyagban minden tartalom megtalálható. Egyetértését fejezi ki az iránt, hogy a városháza 
elhelyezése tarthatatlan állapot. Nem veti el ötletként az Ifjúsági Ház épületét sem, mint 
megoldást. Az ideiglenes megoldást nem támogatja, a végleges megoldást szorgalmazza. A 
Károlyi kastély területén nem Fót város a tulajdonos, ezért a vagyongyarapodás nem a 
városnak jelent előnyt. A 3oo M Ft-os beruházás nagyon komoly költség, ezért ezt az összeget 
a jelenlegi Polgármesteri Hivatal átalakítására fordítaná, azzal a megjegyzéssel, hogy az 
önkormányzatok kormányzati átalakítás előtt állnak, funkciók fognak megváltozni, sok nyitott 
kérdés van, ezért most döntést hozni ezekben a kérdésekben nem lehet. Az is egyértelmű, 
hogy a jelenlegi munkafeltételek a Polgármesteri Hivatalban tarthatatlanok. A városmag 
meghatározását tartja elsődlegesnek, majd utána lehet meghatározni a városháza elhelyezését 
és lépésenként haladni és a fejlesztéseket sorban végrehajtani.  
 
Bartos Sándor alpolgármester:  Kéri, hogy a határozati javaslat pontjairól külön döntsön a 
testület.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Név szerint szavazást indítványoz.  
 
Fábry Béla  képviselő:  A határozati javaslatban kéri pontosan megjelölni a területet, Károlyi 
István Gyermekközpont üresen álló egykori szakközépiskolai épülete, és ne az Ökumenikus 
Iskola épületeként kerüljön meghatározásra a hely.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Elmondja, hogy ha határozati javaslatonként 
szavazunk, akkor előfordulhat, hogy az egyik nem kap többséget, akkor a második 
határozattal összefüggésben miről fogunk tárgyalni, tehát akkor meg kell abban határozni a 
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célt.  A korábbi határozat alapján oktatási-nevelési célt határozott meg a testület, mint 
funkciót.  
  
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: Feleleveníti, hogy a 2012. évi költségvetési 
koncepcióban meghatározta a testület a városközpont koncepciójának határidejét, ezzel 
egyidejűleg a városházáét is (szeptember 3o.).  
Véleménye szerint először a bizottsági véleményeket kell megszavaztatni.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Megerősíti, hogy elsőnek a bizottsági véleményeket kell 
megszavazni, és azt, hogy név szerinti szavazás történjen.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: a Polgármesteri Hivatal kialakításához kéri a 
bizottság az ÁFÉSZ területére egy jogi háttérrel biztosított kisajátítási eljárás bemutatását, 
illetve egy költségvetési tervet, valamint ugyanilyen tervet az önkormányzati épülettömb 
helyére variánsként.  
 
Fábry Béla  képviselő:  Jelzi, hogy erre a munkára a költségvetésből forrást kell biztosítani.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Véleménye szerint házon belül erre a két helyszínre egy vázlatot 
össze lehet rakni és ez a munka határidőben februárig készüljön el, hogy a költségvetésbe 
betervezhető legyen.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  Szavazást kért arról, hogy történjen költségbecslés a két 
épülettel kapcsolatban, a februári testületi ülésre.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

546/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában 

(407. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
jövőbeni elhelyezésével kapcsolatban megvizsgáltatja 
1.1./ az un. „Pirok ház”, valamint a hozzá kapcsolódó földrészlet, és 
1.2./ az ÁFÉSZ épületének, valamint a hozzá kapcsolódó földrészlet e célra történő 
felhasználásának jogi, műszaki és pénzügyi lehetőségét. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal elhelyezésével 
kapcsolatban - az 1./ pontban rögzített iránymutatásnak megfelelően, - készíttessen előzetes 
költségbecslést (a hozzá tartozó vázlatterv bemutatásával együtt) a Képviselő-testület és 
szervei 2012. február havi rendes ülésszakára, amelyben térjen ki a tárgybani ingatlanok 
jelenlegi forgalmi értékére, jogi rendeltetésére, tulajdonjoguk (rendelkezési joguk) 
megszerzése feltételrendszerére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy – szükség szerint a Főépítész 
bevonásával, – az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedést 
tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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Határidő: azonnal, a Főépítész megkeresésére, értesítésére:a döntést követő 15 napon 
belül, az 1./ és 2./ pontban rögzített feladat végrehajtására: a Képviselő-testület és 
szervei 2012. február havi rendes ülésszaka.  

 
 
Dr. Csiki Gábor jegyző:  Elmondja, hogy mindhárom javaslatot a februári ülésre vissza kell 
hozni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  (ügyrendben)  
Név szerinti szavazásra tesz javaslatot, és kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 
A határozati javaslat 1. pontját felolvassa, és szavazásra bocsátja.  
 
Cselőtei Erzsébet   igen  
Bartos Sándor   nem  
Pozderka Gábor   nem 
Bukta András    igen  
Fábry Béla    igen  
Földi Pál    nem  
Gráf Mihály    nem 
Grigalek László   nem  
Koncz János    tartózkodik  
Lévai Sándorné   nem  
Szabó Mihály    tartózkodik  
 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: Nem érti, hogy aki felszólalt a Gyermekvárosban történő 
elhelyezés ellen miért szavazott most mégis igennel.  
 
Fábry Béla  képviselő: Válaszában elmondja, hogy az ügy megoldása érdekében a támogatás 
kifejezése.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A határozati javaslat 2./ pontját bocsátja szavazásra név 
szerinti szavazással.  
 
Dr. Csiki Gábor jegyző: A szavazást célszerűtlennek tartja rendeltetési cél megjelölése 
nélkül. Vagy most határozza meg a testület a funkciót, vagy a gyermekvárosra vonatkozó 
előterjesztés tárgyalása során.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  Elmondja ismételten a módosító javaslatát, amely a 
2. határozati javaslatba az „oktatási és nevelési funckiót” fogalmazza meg felhasználásnak. 
Kerüljön meghatározásra, hogy ezzel a céllal kérjük az épületet a vagyonkezelőtől.  
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Fábry Béla  képviselő:  Azt a véleményét fogalmazza meg, hogy nem kell kiegészíteni 
semmivel a 2. sz. határozati javaslatot, mert önállóan is érvényes. A tárgyalást meg kell 
kezdeni, és ehhez a polgármester felhatalmazása szükséges.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: A korábban elküldött levél a városvezetésre 
hivatkozott, mely szerint a város vezetése szívesen áldozna a kastélyparkban Polgármesteri 
Hivatal létesítésére. Már pedig a Képviselő-testület ilyen határozatot nem hozott. Ezért nem 
ért egyet Fábry Bélával. Kéri a módosító javaslata megszavaztatását.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Javasolja, hogy építse be a Képviselő-testület azt, 
hogy oktatási-nevelés, kulturális célra kérjük az épületet a vagyonkezelőtől.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szavazást indítványoz Gráf Mihály képviselő úr 
javaslatáról, hogy oktatási-nevelési, kulturális célra szeretné a város az épületet hasznosítani.  
Ezzel azt is kifejezzük, hogy a városházát semmiképpen nem szeretnénk oda elhelyezni.  
Szavazásra javasolja, hogy ott városháza nem lesz, akármennyibe is kerül a másik két 
helyszínen.  
 
Fábry Béla  képviselő:  Módosító indítványra szavaz a testület Gráf úr javaslata alapján, ha 
elutasítja a testület, az eredeti javaslat még érvényes marad.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Kérdésként teszi fel, hogy a Népművészeti Iskola 
kollégiuma hol kerül elhelyezésre majd?  
 
Bukta András képviselő:  Megfontolásra ajánlja, hogy érdemes megvizsgálni a másik két 
helyszín költségvonzatát is. Ha ezek irreálisan magas költségbe kerülnének, amit nem tudunk 
vállalni, akkor lehet, hogy mégis ebben az épületben kellene gondolkodni. Ezért javasolja úgy 
meghatározni a funkciót, hogy abban esetleg a Polgármesteri Hivatal is elhelyezést 
nyerhessen.  
 
Fábry Béla  képviselő:  Fontosnak tartja a pontos számítást. Elégnek tűnik, hogy a 
négyzetméter alapján ki lehet számolni a bekerülési költséget. Még vázlat sem kell.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Véleménye szerint az 5-6 paraméter, ami szükséges a döntéshez, 
arra a hivatal alkalmas. Beépíthetőségi % a környezetében, mi a felső határ, mi a javasolt 
magasság, és mik azok a helyiség-igények, amelyek szükségesek.  
 
Bukta András képviselő: ”Intézményi elhelyezés céljára” javasolja a megfogalmazást.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Véleménye szerint, ha elfogadja a  Képviselő-testület az oktatási, 
kulturális, nevelési és intézményi célra funkció, akkor ez átfedi az igényeket.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Elmondja, hogy ha az intézményi kifejezést 
használjuk, és abban benne van a kulturális, oktatási, nevelési is, akkor egy módosító 
indítványként elfogadja.  
 
Fábry Béla  képviselő: Javasolja, hogy „önkormányzati feladatellátáshoz” összefoglaló 
meghatározást javasol az igénybevétel meghatározására.  
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  Meg kell határozni, hogy milyen célra kérjük az 
épületet, és mennyit kell ráfordítani. Ha nem Polgármesteri Hivatal, hanem más, akkor is 
ugyanúgy el kell készíteni egy anyagot, mint a többi épületre.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  Szavazásra teszi fel Bukta András képviselő javaslatát, és 
a határozati javaslat 2. pontját, amely azzal a kiegészítéssel kerülne megfogalmazásra, hogy 
oktatási, kulturális és intézményi és közigazgatási funkció elhelyezése érdekében kérjük az 
épületet.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: név szerinti szavazás.  
 
Cselőtei Erzsébet    igen  
Bartos Sándor    igen 
Pozderka Gábor   tartózkodik  
Bukta András     igen  
Fábry Béla       igen 
Földi Pál     tartózkodik  
Gráf Mihály     igen  
Grigalek László    igen  
Koncz János     igen  
Lévai Sándorné    tartózkodik  
Szabó Mihály     tartózkodik  
 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Bukta András képviselő úr javaslata, mint módosító indítvány név 
szerinti szavazással megtörtént, a 2./ pont vonatkozásában egyben tenné fel szavazásra 
polgármester asszony a határozati javaslat szövegét, a kiegészítésekkel együtt.   
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal,1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

547/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában 

(407. sz. anyag) 
 
1./ A Képviselő-testület felkéri, és felhatalmazza a polgármestert, hogy az Ökumenikus Iskola 
volt épületének vagyonkezelésbe adására vonatkozó szerződéskötést előkészítő tárgyalásokat 
- az épületnek oktatási, kulturális, közművelődési illetve közigazgatási funkcióra történő 
használhatósága, birtokba vétele, igénybevétele kapcsán - a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zrt.-vel - Fót Város Önkormányzata nevében - folytassa le. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti tárgyalás(ok) 
eredményes lezárását követően, a vagyonkezelői jog biztosítására, valamint az épülettel 
összefüggő használatára, birtoklásra vonatkozó szerződést-tervezetet terjessze be a Képviselő-
testület soron következő rendes ülésére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. képviselőjének a döntésről 
történő értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, a 2./ pontban rögzített előkészítő 
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tárgyalások lefolytatására: 2012. március 15., a vagyonkezelői jog biztosítására, 
valamint az épülettel összefüggő használatra, birtoklásra, igénybevételre vonatkozó 
szerződésnek a Képviselő-testület elé történő beterjesztésére: a Képviselő-testület 2012. 
év április havi rendes ülése. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony távozott az ülésteremből, 
az ülést Pozderka Gábor alpolgármester vezeti tovább.  
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület létszáma 10 fő, határozatképes.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, ezért Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 10./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
10. napirend:   A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati 

célokra  felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó 
földrészletek tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének 
tárgyában. 

                        (401. sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  Ismerteti, hogy egy külön határozatként ajánlja 
rögzíteni a 421/2011. (IX.28.) határozatról, amelyben rögzítésre került, hogy készüljön el az 
anyag. A határozat végre lett hajtva, de az elvégzett munka nem került kifizetésre. A 
Bizottság kéri, hogy ennek a kifizetése történjen meg.   
A határozati javaslatoknál, az épületek átvételére vonatkozó részben (4. pont), a 
költségvetésbe történő beépítésről részt a bizottság javasolja törölni. A többi határozatot 
változtatás nélkül elfogadásra javasolta a Bizottság.  
 
Fábry Béla  képviselő: Véleménye szerint vannak még olyan részterületek, amelyekről 
további egyeztetések lefolytatása szükséges. A Waldorf Iskola ügyében nem kezdhetünk 
tárgyalásokat, mert bérlőként vannak jelen az épületben. Ugyanilyen bérlő a református óvoda 
is, ezért ezt tájékoztatóként fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Több módosító indítvány nem érkezett, ezért szavazásra 
teszi fel, hogy a 4. pont maradjon ki a határozati javaslatból.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A I. határozati javaslatra a módosítással egyben kéri a képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

548/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati célokra 

felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének tárgyában. 

(401. sz. anyag) 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam 
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, illetve a kezelői jogokat gyakorló 
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Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 1565/2 hrsz. alatt 
felvett, természetben Fóti Károlyi István Gyermekközpont területén, jelenleg használatban 
lévő Református óvoda épület, valamint a műszakilag, központi jogszabályi előírások, 
illetve a HÉSZ. szerint hozzá tartozó, szükséges, mintegy 1488 m2 alapterületű 
földrészlet – osztott/kizárólagos használattal járó - tulajdonjogának megszerzését 
kezdeményezi, az alábbi rendeltetési célra tekintettel. 
 
1.2./ Rendeltetési cél: óvodai létesítményi funkció, és a feladatellátáshoz, működéshez 
szükséges terület, jogszabályoknak megfelelő birtokba és használatba vétele, valamint 
működtetése. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés, 
állásfoglalás alapján folytassa le a szükséges tárgyalásokat a Magyar Állam tulajdonát képező 
ingatlan vagyon kezeléséért felelős, területileg illetékes szervezettel (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium képviselőjével, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. területileg illetékes 
igazgatóságával) – a jelen képviselő-testületi határozatban A. pont alatt megjelölt épület, 
valamint a műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint szükséges 
földrészletek tulajdonba adása feltételeit rögzítő polgári jogi megállapodás tervezetének 
elkészítése, összeállítása érdekében. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Állam nevében eljáró területileg illetékes 
szervezettekkel folytatandó eredményes egyeztető tárgyalások lefolytatása, az 1.1./ alpontban 
rögzített épület, valamint a műszakilag szükséges hozzá tartozó földrészlet (telekszabályozást 
követő) tulajdonba vétele (polgári jogi megállapodás megkötése) esetén, az 1.1./ alpontban 
meghatározott épület felújítását/átalakítását/korszerűsítését határozza el, - az alábbi műszaki 
tartalommal: 
 
Szintterületi adatok: 
földszinten nettó 513 m2  
 
Munkanemek: 
a./ A belső átalakítások: 
érintett területek nagysága: 160 m2 

b./ Padláson kialakított hőszigetelés. 
c./ Az épületgépészeti fűtéskorszerűsítés. 
d./ A nyílászárók cseréje. 
e./ A kerékpár tároló és parkoló, kert kialakítása 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Nemzeti Erőforrás Miniszterének, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
területileg illetékes szervezeti egységének a döntésről történő értesítésére: a döntést 
követő 15 napon belül, a tárgyalások lefolytatására: a döntést követő 90 napon belül, a 
jelen képviselő-testületi határozatban A. pont alatt megjelölt épület, valamint a 
műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint szükséges 
földrészletek tulajdonba adására vonatkozó polgári jogi megállapodás tervezetének 
elkészítésére, összeállítására: a tárgyalások eredményességétől függően, a Képviselő-
testület 2012. április havi rendes ülése.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: A módosítással egyben a II. határozati javaslat 
elfogadásáról kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

549/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati célokra 

felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének tárgyában. 

(401. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város ingatlan-
nyilvántartásban 1565/2 hrsz. alatt felvett, természetben Fóti Károlyi István Gyermekközpont 
területén, jelenleg használaton kívüli, volt 2. számú óvoda épület, valamint a műszakilag, 
központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint hozzá tartozó, szükséges földrészlet - 
osztott/kizárólagos használattal járó - tulajdonjogának megszerzését nem kezdeményezi. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: A III. sz. határozati javaslatra kéri a képviselők 
döntését.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

550/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati célokra 

felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének tárgyában. 

(401. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város ingatlan-
nyilvántartásban 1565/2 hrsz. alatt felvett, természetben Fóti Károlyi István Gyermekközpont 
területén, jelenleg használaton kívüli, volt 4. számú óvoda épület, valamint a műszakilag, 
központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint hozzá tartozó, szükséges földrészlet - 
osztott/kizárólagos használattal járó - tulajdonjogának megszerzését nem kezdeményezi. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A IV. hat. javaslatban egy módosító javaslatra érkezett 
egy javaslat, amely szerint a 4./ pont kerüljön kivételre.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A IV. sz. határozati javaslatot a módosítással együtt teszi fel szavazásra.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

551/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati célokra 

felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének tárgyában. 

(401. sz. anyag) 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam 
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, illetve a kezelői jogokat gyakorló 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 1553 hrsz. alatt 
felvett, természetben Fóti Károlyi István Gyermekközpont területén, jelenleg használatban 
lévő Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium épület, valamint a műszakilag, 
központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint hozzá tartozó, szükséges 
földrészlet - osztott/kizárólagos használattal járó - tulajdonjogának megszerzését 
kezdeményezi, az alábbi rendeltetési célra tekintettel. 
 
1.2./ Rendeltetési cél: Népművészeti Szakközép Iskola létesítményi funkció, és a 
feladatellátáshoz, működéshez szükséges terület, jogszabályoknak megfelelő birtokba és 
használatba vétele, valamint működtetése. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés, 
állásfoglalás alapján folytassa le a szükséges tárgyalásokat a Magyar Állam tulajdonát képező 
ingatlan vagyon kezeléséért felelős, területileg illetékes szervezettel (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium képviselőjével, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. területileg illetékes 
igazgatóságával) – a jelen képviselő-testületi határozatban E. pont alatt megjelölt épület, 
valamint a műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint szükséges 
földrészletek tulajdonba adása feltételeit rögzítő polgári jogi megállapodás tervezetének 
elkészítése, összeállítása érdekében. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Állam nevében eljáró területileg illetékes 
szervezettekkel folytatandó eredményes egyeztető tárgyalások lefolytatása, az 1.1./ alpontban 
rögzített épület, valamint a műszakilag szükséges hozzá tartozó földrészlet (telekszabályozást 
követő) tulajdonba vétele (polgári jogi megállapodás megkötése) esetén, az 1.1./ alpontban 
meghatározott épület felújítását/átalakítását/korszerűsítését határozza el, - az alábbi műszaki 
tartalommal: 
 
Szintterületi adatok: 
földszinten nettó 910 m2  intézményterület, földszinten nettó 550 m2  lakásterület  
emeletszinten nettó 1460 m2  intézményterület   
Összesen: 2920 m2 . 
 
Munkanemek: 
a./ A lakások kivásárlása. 
b./ Az épületgépészeti fűtéskorszerűsítés. 
c./ A homlokzati és hőszigetelési munkák 
(kontúrvonal: 135 m, felület: 7 x 135 = 900 m2) 
d./ A nyílászárók cseréje. 
e./ A kerékpár tároló és parkolók kialakítása, járda építés. 
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4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Nemzeti Erőforrás Miniszterének, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
területileg illetékes szervezeti egységének a döntésről történő értesítésére: a döntést 
követő 15 napon belül, a tárgyalások lefolytatására: a döntést követő 90 napon belül, a 
jelen képviselő-testületi határozatban E. pont alatt megjelölt épület, valamint a 
műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint szükséges 
földrészletek tulajdonba adására  vonatkozó polgári jogi megállapodás tervezetének 
elkészítésére, összeállítására: a tárgyalások eredményességétől függően, a Képviselő-
testület 2012. április havi rendes ülése.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A V. sz. határozati javaslatra a bizottság a 4./ pont 
kivételét és az ezzel kapcsolatos határidőt javasolta törlésre.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A módosítással együtt a V. sz. határozati javaslatra kéri a képviselők döntését.  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

552/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati célokra 

felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének tárgyában. 

(401. sz. anyag) 
 

1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Állam 
nevében eljáró Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél, illetve a kezelői jogokat gyakorló 
Nemzeti Erőforrás Minisztériumnál a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 1565/2 hrsz. alatt 
felvett, természetben Fóti Károlyi István Gyermekközpont területén, jelenleg használatban 
lévő, a Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium épületének készség tantárgy 
és testnevelés oktatására szolgáló torna és rajzterem rendeltetésű épülete, valamint a 
műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint hozzá tartozó, 
szükséges földrészlet - osztott/kizárólagos használattal járó - tulajdonjogának megszerzését 
kezdeményezi, az alábbi rendeltetési célra tekintettel. 
 
1.2./ Rendeltetési cél: testnevelés, rajz valamint egyéb oktatásra szolgáló létesítményi 
funkció és a feladatellátáshoz, működéshez szükséges terület, jogszabályoknak megfelelő 
birtokba és használatba vétele, valamint működtetése. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés, 
állásfoglalás alapján folytassa le a szükséges tárgyalásokat a Magyar Állam tulajdonát képező 
ingatlan vagyon kezeléséért felelős, területileg illetékes szervezettel (Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium képviselőjével, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. területileg illetékes 
igazgatóságával) – a jelen képviselő-testületi határozatban F. pont alatt megjelölt épület, 
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valamint a műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint szükséges 
földrészletek tulajdonba adása feltételeit rögzítő polgári jogi megállapodás tervezetének 
elkészítése, összeállítása érdekében. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Magyar Állam nevében eljáró területileg illetékes 
szervezettekkel folytatandó eredményes egyeztető tárgyalások lefolytatása, az 1.1./ alpontban 
rögzített épület, valamint a műszakilag szükséges hozzá tartozó földrészlet (telekszabályozást 
követő) tulajdonba vétele (polgári jogi megállapodás megkötése) esetén, az 1.1./ alpontban 
meghatározott épület felújítását/átalakítását/korszerűsítését határozza el, - az alábbi műszaki 
tartalommal: 
 
Szintterületi adatok: 
földszinten nettó 507 m2     emeletszinten nettó 260 m2  
 
Munkanemek: 
a./ belső átalakítás (a belső átalakítással érintett területek nagysága: 780 m2 ). 
b./ Emeleti födémen hőszigetelés kialakítása. 
c./ Az épületgépészeti fűtéskorszerűsítés. 
d./ A külső nyílászárók cseréje. 
e./ A kerékpár tároló, a parkoló, a kert kialakítása, és a járda építése. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Nemzeti Erőforrás Miniszterének, a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. 
területileg illetékes szervezeti egységének a döntésről történő értesítésére: a döntést 
követő 15 napon belül, a tárgyalások lefolytatására: a döntést követő 90 napon belül, a 
jelen képviselő-testületi határozatban F. pont alatt megjelölt épület, valamint a 
műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint szükséges 
földrészletek tulajdonba adására  vonatkozó polgári jogi megállapodás tervezetének 
elkészítésére, összeállítására: a tárgyalások eredményességétől függően, a Képviselő-
testület 2012. április havi rendes ülése.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A VI. sz. határozati javaslat, a Waldorf Iskola 
tulajdonjogának megszerzéséről szól, - nem kezdeményezzük a határozati javaslat szerint.  
Kéri képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, a 
Polgármesteri Hivatal ideiglenes elhelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

553/2011. (XII.14.) KT Határozat 
A Fót, Károlyi István Gyermekközpont területén található, önkormányzati célokra 

felhasználható épületek, valamint a hozzá tartozó, kiszabályozandó földrészletek 
tulajdonjogának, vagyonkezelői jogának megszerzésének tárgyában. 

(401. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város ingatlan-
nyilvántartásban 1565/2 hrsz. alatt felvett, természetben Fóti Károlyi István Gyermekközpont 
területén, jelenleg használatban lévő Waldorf Iskola bérleményében álló 1. és 2. épülete, 
valamint a műszakilag, központi jogszabályi előírások, illetve a HÉSZ. szerint hozzá tartozó, 
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szükséges földrészlet – osztott/kizárólagos használattal járó - tulajdonjogának megszerzését 
nem kezdeményezi. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 11./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 

11. napirend:   Fót Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, 
a helyszín kiválasztása és a megvalósítás lépései tárgyában 
(399. sz. anyag)  
 

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:   Elmondja, hogy a piac helyszínére két terület 
lett megjelölve, az un. Döményi ház és udvara, az ÁFÉSZ mögötti, Mogyoródi patak melletti 
terület, amely önkormányzati terület. A Bizottság javaslata volt, hogy a két terület mellett 
vizsgáljunk meg még 2 helyszínt, a Dózsa György úton. Az egyik a régi piac területe, a másik 
pedig az Ifjúsági Házzal szemben lévő terület.  
A I. sz. határozatban javasoljuk elfogadni dr. Vörös Mihály által elkészített akciótervet. Az 
1.2 pontban a Magyar Piacszövetséghez való csatlakozást javasolta a Bizottság, és 5 fős 
szakmai munkacsoport létrehozását javasolta a Bizottság, Bartos Sándor, Vörös Mihály, 
Müller Henrik, Tóth Imre és Nagyfejeő Istvánné személyében.  
A II. és III. sz. javaslatra akkor térjünk vissza, ha a Dózsa György úti területen is megtörténik 
az elhelyezés vizsgálata.  
A IV. sz. határozat elfogadásra került a bizottsági ülésen.  
 
dr. Vörös Mihály, az EEB külsős tagja:  Elmondja, hogy a konzultációk után mit tartott 
fontosnak a stratégia alapjaként, hogy Fóton milyen piac legyen. A kérdőívek alapján termelői 
piac létrehozását javasolja a lakosság. A helyi termelői piacot állandó jelleggel javasolja. 
Kéri, hogy döntsön a Képviselő-testület a piac helyszínéről, a városközpontban, mert 
hozzájárulna a városközpont képének radiális javításához. Piac és parkoló igényes építése az 
elvárása a városnak.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Szavazást indítványoz a módosító indítványokról: a 
határozati javaslat 1.1 pontját törlésre javasolja.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Az 1.5 pontban feltüntetett szakmai munkacsoportba Bizottság neveket javasolt, Bartos 
Sándort, Dr. Vörös Mihályt, Müller Henriket, Tóth Imrét és Nagyfejeő Istvánnét.  
 
Más javaslat nem érkezett a személyekre vonatkozóan, ezért szavazást indítványoz a 
Munkacsoport létrehozása és a felsorolt tagok személyének elfogadása érdekében.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett,- 
elfogadva.  
 
A I. határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát a módosításokkal egyben.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, Fót 
Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, a helyszín kiválasztása 
és a megvalósítás lépései tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

554/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Fót Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, a helyszín 

kiválasztása és a megvalósítás lépései tárgyában 
                                (399. sz. anyag) 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja Fót Város 
közigazgatási területén helyi termelői piac létesítéséhez szükséges Prof. Dr. Vörös Mihály 
(Pénzügyi Fejlesztési Bizottság külsős tagja) által készített akció tervet, az alábbiak szerint: 
 
1.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata tagként csatlakozik a 
Magyar Piac Szövetkezethez (a továbbiakban: MPSz). 
 
1.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a MPSz-hez való csatlakozás díját, egyszeri bruttó 
30 e Ft összeget beépíti Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe. 
 
1.3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási területén történő helyi 
termelői piac létesítése érdekében öt fős szakmai munkacsoportot hoz létre.  
 
1.4./ A Képviselő-testület, úgy dönt, hogy 1.3./ alpontban foglaltak alapján. a következő 
személyeket jelöli ki a szakmai munkacsoport tagjainak: 
1.4.1./ Bartos Sándor alpolgármester, 
1.4.2./ Dr. Vörös Mihály az EEB külsős bizottsági tagja,  
1.4.3./ Müller Henrik a PFB külső jogállású bizottsági tagja,  
1.4.4./ Nagyfejeő Istvánné a PFB külső jogállású tagja.  
1.4.5./ Tóth Imre építéshatósági ügyintéző,  
 
1.5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1.1./ alpontban foglalt döntésről haladéktalanul 
értesíti az MPSz-et. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Magyar Piac Szövetkezet (MPSz) képviselőjének a döntésről 
történő értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, a pénzügyi fedezet biztosítására: a 
csatlakozási okmányban foglalt feltétel-rendszerben foglaltak szerint, a pénzügyi fedezet 
tervezésére: Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (…) sz. 
KT. rendelet-tervezete beterjesztésével egyidejűleg, a Képviselő-testület és szervei 2012. 
év február havi rendes ülése.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  A II. és III. határozati javaslatot nem javasolta a bizottság 
elfogadásra, még két helyszín vizsgálatát javasolta, (Dózsa Gy. út régi piac, és a Dózsa 
György út 11.), kéri erről a  Képviselő-testület döntését.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, Fót 
Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, a helyszín kiválasztása 
és a megvalósítás lépései tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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555/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Fót Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, a helyszín 

kiválasztása és a megvalósítás lépései tárgyában 
                                (399. sz. anyag) 
 

1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termelői piac 
kialakításához kapcsolódóan további két új tervezési, létesítési területet is kiválaszt 
(megjelöl), melyek helyszínei az alábbiak: 
 
1.1.1./ Fót, Dózsa Gy. út régi piac területe, 
1.1.2./ Fót, Dózsa György út 11. szám alatti ingatlan területe. 
 
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
bevonásával az 1.1./ alpontban megjelölt helyszínt, - helyi termelői piac létesítése és hosszú 
távú működtetése szempontjából – vizsgálja meg, és a várostervezési, műszaki, jogi és 
pénzügyi szempontokat magában foglaló felmérés eredményét, következtetéseit állítsa össze 
és terjessze be legkésőbb a Képviselő-testület és szervei 2012. február havi rendes ülésére, - 
döntéshozatal végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az 1.2./ alpontban rögzített felmérés, vizsgálat elvégzésére, 
összeállítására: legkésőbb a Képviselő-testület és szervei 2012. február havi rendes ülése. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  A IV. határozati javaslatot a bizottság elfogadásra 
javasolta. Ennek szellemében kéri a képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, Fót 
Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, a helyszín kiválasztása 
és a megvalósítás lépései tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

556/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Fót Városában tervezett helyi termelői piac megvalósításának akció terve, a helyszín 

kiválasztása és a megvalósítás lépései tárgyában 
                                (399. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
közigazgatási területén található, az ingatlan-nyilvántartásban 1124/1, 1124/2, 1124/3 hrsz 
alatt felvett ingatlanoknak a természetbeni pontos meghatározására, geodéziai felmérésére 
független földmérőt jelöl ki, - melynek tényéről, az eljárás lefolytatásának részleteiről a helyi 
ÁFÉSZ ügyvezetését írásban értesíti. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés végrehajtására, - kérjen be legalább három árajánlatot a geodéziai felmérésre. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására, - a 2./ pontban foglaltak alapján benyújtott árajánlatok közül, - válasza ki a 
legalacsonyabb ellenszolgáltatást kérőt. 
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4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglaltak alapján, a geodéziai felmérés 
költségeit beépíti Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetésébe. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására: a Fót Város közigazgatási területén található, az ingatlan-nyilvántartásban 
1124/1, 1124/2, 1124/3 hrsz alatt felvett ingatlanoknak a természetbeni pontos fekvését, 
meghatározását (geodéziai kitűzését) követően, az azzal összefüggő, tulajdonosi szemmel 
összefüggésben beavatkozást igénylő helyzet rendezésére tegye meg a szükséges 
intézkedéseket (írásbeli felszólítás, egyeztető tárgyalás stb.). 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a 2./ pontban foglalt döntés végrehajtása: a döntést követő 30 napon 
belül, a 3./ pontban foglalt döntés végrehajtása: a döntést követő 45 napon belül, a 
megrendeléshez szükséges pénzügyi fedezetnek Fót Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésébe történő beépítésére, a 4./ pontban foglalt döntés végrehajtására: a 
Képviselő-testület 2012. év február havi rendes ülése, az 5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására (a geodéziai kitűzés eredménye birtokában, a tulajdonosi szemmel 
összefüggésben beavatkozást igénylő helyzet rendezésére): vezetői szinten, 2012. június 
30. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 12./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony visszatért az ülésterembe, a  
Képviselő-testület ülésének vezetését átveszi.  

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület létszáma 11 fő.  

 

12. napirend: A Fót 06/1, 06/2, 06/3 hrsz-ú földrészleteken található, felszámolt Fót-I. véd 
nevű homokbánya hasznosítás tárgyában  
(249. sz. anyag)  
 

Bartos Sándor alpolgármester:   A bizottság javasolta, hogy környezetvédelmi tanulmányt 
készíttessen az Önkormányzat a lerakandó anyagról. Két csoport látogatta meg az égetőt, 
hogy megismerje, hogy milyen salakot akarnak lerakni. A salaklerakásból származó bevétel 
Fót város lakosságának terheit csökkentené.  
 
Koncz János képviselő:  Elmondja a véleményét, amely szerint nem szavazza meg a salak 
lerakását, mert veszélyes hulladék. 5oo m-re van a kisalagi lakóházaktól. Dunakeszitől 1,2 
km-re. Vízkárosításra hívja fel a figyelmet, környezetvédelmi hatóságok leírták, hogy ebbe a 
bányába veszélyes hulladékot nem szabad letenni. Elmondja, hogy amennyiben létrejön a 
salaklerakás, aláírást fog gyűjteni tiltakozásul egészségkárosítás miatt.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  Ismerteti, hogy a bizottság sem javasolja ennek 
a határozatnak az elfogadását, de nem szabad figyelmen kívül hagyni a jelentős egyszeri 
bevételi lehetőséget sem. A tárgyaló delegáció tárgyalna a folyamatos tűrési díjról, másrész az 
egyéb feltételekről. A bizottság kiegészítő javaslata, hogy készüljön egy előzetes közjegyzői 
bizonyítás, amely elvégezné a deponálás közbeni és deponálás alatti vizsgálatot, valamint azt, 
hogy megfelel-e a törvényes összetételnek és határértékben az, amit leraknak. Az utógondozás 
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kérdésében is szakértői választ vár a Bizottság. Minden környezetre és egészségre vonatkozó 
szempontot, amit a szakértő megvizsgál, nyilván a hasznunkra fog válni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: Elmondja, ahogy a bizottság tagjai a nem 
szavazatukkal erősíteni kívánták a biztonságot, és az egészségre ártalmas tényezők kiszűrését. 
Elmondja, hogy a Bizottsági ülésen Koncz János képviselőt, kérésére, a bizottságba tagként 
jelölték meg. Javasolja a  Képviselő-testület számára, hogy szavazza meg Koncz János 
képviselő úr tárgyaló delegációba történő részvételét. Az a véleménye a határozati javaslat 1. 
pontjához, hogy polgármestert, vagy alpolgármestert kell megjelölni.  
 
Fábry Béla  képviselő:  Elmondja, hogy a fóti MSZP szervezet elnöke volt itt, és egy levelet 
szeretett volna átadni Bartos Sándor alpolgármester úrnak ebben a témában. Bartos Sándor 
alpolgármester úr nem vette át a levelet, ezért ismerteti a levél tartalmát a Képviselő-testület 
tagjaival, amelyben tiltakozásukat fejezik ki a salaklerakás ellen. Amennyiben a döntés 
megszületik, kezdeményezik népszavazás megszervezését az ügyben.  
Elmondja továbbá, hogy az előterjesztésben nincs szó arról, hogy a városnak milyen haszna 
származna az ügyből. Szerepeljen a pontos összeg, amit nyer a város ennek az 
engedélyezésével. Nem esik szó arról sem, hogy milyen egészségkárosítás jelenhet meg. 
Felhívja a figyelmet a MÉLYÉPTERV anyagára az 5o. oldalon, ott találhatóak meg azok a 
környezeti ártalmak, amelyek a környezetre gyakorolt hatásokról szól. A vizsgálat a levegő 
szennyezését „elviselhető” kategóriában határozza meg. Zajhatás tekintetében is az olvasható, 
hogy „elviselhető”. Elmondja, hogy a Képviselő-testületnek felelős döntést kell hoznia a 
város minden polgárára vonatkozóan, a kisalagiak tekintetében is.  
A döntés meghozatalakor név szerinti szavazást kér.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Véleménye szerint egyetlen képviselő sem szeretné, ha a 
városlakók egészsége, életminősége rosszabbodna. Támogatja a szakértő felkérését, kéri 
azokat a kikötéseket is megfogalmazni, amelyeket a szerződés-kötéskor minimálisra 
csökkenthető legyen a negatív hatás.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:   Véleménye szerint nem szemétlerakó létesítését 
szavazza meg a  Képviselő-testület, hanem a tárgyalást. A csatolt szerződés-tervezet nem 
érvényes, mert arról szól, hogy a tárgyalásokat fel kell függeszteni. Ezek után 
valószínűsíthető, hogy egy új szerződés-tervezet kerül a Képviselő-testület elé. Elmondja, 
hogy a szemétlerakás ellen mindenki tiltakozik, pedig a szemetet mi magunk termeljük, 
amivel valamit kezdeni kell.  
 
Bartos Sándor alpolgármester:  Elmondja, hogy nem salakházakba költöztetik az 
embereket, mint azelőtt, hanem megfelelő technológiai eljárással szeretnének salakot 
elhelyezni. Azt kell nézni véleménye szerint, hogy hogy lehet valamit megoldani, nem pedig 
azt, hogy hogy nem lehet. Senki nem szeretné, ha egyetlen embernek is egészségügyi kára 
származna ebből.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy ez a bánya soha nem volt TSZ 
tulajdonában. Ez a bánya Pilisi Parkerdőé volt. Szívesen veszi, ha a salakot Pusztazámorba 
viszik, de az összes légköri szennyezés Pusztazámor és Pest közötti szállítás során sokkal 
nagyobb. Felhívja a figyelmet a vizsgálati jelentés 9.1 pontjára, amely részletezi a 
módozatokat, ahogyan el kell készülnie a lerakónak, a szabályok értelmében, a 
környezetkárosítás elkerülése érdekében. Az „elviselhető” kategória 2o teherautót és 10 
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személygépkocsit jelent naponta. A Fóton keresztüljáró autók okozta zaj és levegő szennyezés 
sokkal nagyobb és elviselhetetlenebb véleménye szerint.  
 
Bukta András képviselő:  Az előterjesztéssel kapcsolatban kérdezi, hogy a környezetvédelmi 
felügyelőség kiadott egy állásfoglalást, amelyben meghatározta, hogy milyen anyagok 
helyezhetőek el. Szakhatósági engedélyt adtunk ki az idén, a MÉLYÉPTERV által elkészített 
szakvéleményt és a mi szakhatósági állásfoglalásunkat megküldtük a természetvédelmi 
felügyelőségnek, és kérdése, hogy megérkezett-e az egységes környezethasználati engedély és 
szakhatósági vélemény arról, hogy a salak és hamu elhelyezhető-e ezen a területen? 
 
Fábry Béla képviselő: Hozzáteszi korábbi felszólalásához, hogy a határozati javaslat 1. 
pontja teljesen egyértelmű ráutaló magatartást tartalmaz megfogalmazásában, mely szerint 
„létesítendő salaklerakó ügyében” bízza meg Pozderka Gábort. Kérdésként fogalmazza meg, 
hogy a salakot miért nem viszik el a Zöld Híd lerakóba? Elmondja, hogy az általa felsorolt 
indokok következtetések. Továbbra is fenntartja az álláspontját, hogy az egészség mindennél 
fontosabb, és vigyék a salakot az EU-komform lerakóba, még akkor se ide, ha nagyon 
vonzóak a „nullák”, amelyek szerepelnek az ajánlatban.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  Módosító javaslatot fogalmaz meg a határozati 
javaslat 1. pontjához. Javasolja, hogy az első mondatból a „létesítendő” szó kerüljön ki, és 
helyette „.. a FKFV Zrt/Utilis által létesíteni kívánt lerakó ügyében” szövegrész kerüljön.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Javasolja a JÜSZB elnökének módosító javaslatát elfogadásra, a 2. 
pontban is ugyanezt a szóhasználatot kellene használni. A mai ülésen a Képviselő-testület a 
tárgyalássorozat megkezdéséről dönt. Ismerteti, hogy a Képviselő-testület adhat 
felhatalmazást az alpolgármestereknek is.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy a kerepesi szemétlerakót nem azért 
hozták létre, hogy salakkal töltsék meg, hanem kommunális hulladék elhelyezése érdekében.  
Az FKF-nek kötelessége a salakanyagot elhelyezni, de nem fog szállítani sem és fizetni 
semmit addig, amíg az Önkormányzat nem adja a beleegyezését. Felajánlja az egyeztetésben 
történő részvételét a kételkedők számára. Nem szeretnék a fótiak egészségét veszélyeztetni.  
 
Fábry Béla  képviselő: Az a véleménye, hogy akkor lehet minimálisra csökkenteni az 
egészségkárosító hatást, ha nem engedélyezzük a salaklerakást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A név szerinti szavazás elrendelésére kéri a döntést.  
Szavazás eredménye:  6 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett -, elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatait. Előzetes közjegyzői bizonyítást javasol a deponálásra kerülő anyag összetételével 
kapcsolatosan a szállítással, magával az elhelyezéssel és kéri, hogy a vizsgálat terjedjen ki 
arra, hogy megfelel-e az elhelyezés és az összetétel a törvényes előírásoknak, valamint 
vizsgálja meg az utógondozás kérdését is.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  Kéri kiegészíteni a javaslatát az előzetes 
közjegyzői bizonyítás tárgykörében az egészségkárosító hatások vizsgálatával.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: Javasolja egy olyan szakértő véleményének kikérését, aki 
javaslatot tesz arra, hogy milyen kikötéseket érdemes tenni az egészségre ártalmas tényezők 
kiszűrése érdekében a szerződéskötéskor.  
 
Koncz János képviselő: Javasolja a vízbázis vizsgálatát is lefolytatni a döntés meghozatala 
előtt.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: Elmondja, hogy nem látja tisztán, hogy a 
szakértő mit fog vizsgálni, mert a szakértő nem lát mást, csak egy üres gödröt. Az anyag 
összetételét kellene vizsgálni, a salakot jelenleg is szállítják valahová.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Az elhangzott javaslatokról, amely az óvintézkedésekről 
szóltak, kéri a képviselők szavazatát név szerinti szavazással.  
 
Név szerinti szavazás:  
 
Cselőtei Erzsébet      igen 
Bartos Sándor      igen  
Pozderka Gábor      igen  
Bukta András              tartózkodik  
Fábry Béla       nem    
Földi Pál       igen  
Gráf Mihály       igen  
Grigalek László      igen  
Koncz János       tartózkodik  
Lévai Sándorné      igen  
Szabó Mihály       tartózkodik  
 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Elmondja, hogy a 2. indítvány a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság  elnökének, illetve a polgármester asszonynak az indítványai voltak, szövegszerű 
pontosítást javasolva, 1. és 2. pont, valamint a határidőben szereplő szóhasználatra 
vonatkozólag,  a létesítendő helyett, a” FKFV Zrt által létesíteni kívánt” szövegrész kerüljön a 
határozatba.  
 
Név szerinti szavazás:  
 
Cselőtei Erzsébet     igen  
Bartos Sándor     igen 
Pozderka Gábor     igen 
Bukta András      tartózkodik  
Fábry Béla       nem  
Földi Pál      igen 
Gráf Mihály      igen 
Grigalek László     igen 
Koncz János      tartózkodik  
Lévai Sándorné     igen 
Szabó Mihály      igen  
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Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett,  - elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatára kéri a 
szavazást, amely szerint Koncz János képviselő úr vegyen részt a munkálatokban.  Szavazás 
eredménye: 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, – elfogadva.   
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A módosító indítványokkal egyben kéri a szavazást a 
határozati javaslatra név szerint.  
 
Név szerinti szavazás:  
 
Cselőtei Erzsébet      igen 
Bartos Sándor      igen 
Pozderka Gábor      igen 
Bukta András       tartózkodik  
Fábry Béla       nem  
Földi Pál       igen  
Gráf Mihály       igen  
Grigalek László      igen  
Koncz János       tartózkodik  
Lévai Sándorné      igen  
Szabó Mihály       igen  
 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, a  Fót 
06/1, 06/2, 06/3 hrsz-ú földrészleteken található, felszámolt Fót-I. védnevű homokbánya 
hasznosítás tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

557/2011. (XII.14.) KT Határozat 
a  Fót 06/1, 06/2, 06/3 hrsz-ú földrészleteken található, felszámolt Fót-I. védnevű 

homokbánya hasznosítás tárgyában 
(249. sz. anyag) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót 06/3 hrsz. alatti 
területen, a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. által létesíteni kívánt salaklerakó ügyében 
megbízza Pozderka Gábor alpolgármestert, Bartos Sándor alpolgármestert, Lévai Sándorné 
PFB elnök asszonyt, és Koncz János képviselőt, hogy a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel 
(székhely: 1081 Budapest, Alföldi u. 7.) a további tárgyalások lefolytatására, valamint az FKF 
Zrt.-vel tervezett együttműködési szerződés-tervezet előkészítésére. 
 
1.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Fővárosi Közterület-
fenntartó Zrt. által, a Fót, 06/3 hrsz. alatt területen létesíteni kívánt salaklerakó ügyében, az 
1.1./ alpont szerinti tárgyalássorozat megkezdését megelőzően:  
1.2.1./ készíttessen előzetes közjegyzői bizonyítást a deponálásra kerülő anyag összetételével 
kapcsolatosan, a szállítással, az elhelyezéssel, az egészségre ártalmas tényezőkkel 
kapcsolatban, 
1.2.2./ a vizsgálat terjedjen ki arra, hogy a tervezett deponálás megfelel-e az elhelyezésre és 
az anyag összetételére vonatkozó törvényes előírásoknak, 
1.2.3./ a vizsgálat terjedjen ki az utógondozás feladataira is, 
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1.2.4./ a vizsgálat terjedjen ki a tervezett salaklerakónak a vízbázisra gyakorolt hatásaira.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri Pozderka Gábor alpolgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített 
előzetes közjegyzői bizonyítás, valamint a tárgyalás(ok) eredményessége esetén, az FKF Zrt-
vel megkötendő együttműködési szerződés-tervezetét terjessze be a Képviselő-testület és 
szervei részére, a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 06/3 hrsz. alatti területen, az FKF Zrt. 
által létesíteni kívánt salaklerakó ügyében, döntéshozatal céljából. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az FKF Zrt-vel a későbbiekben megkötendő 
Együttműködési szerződés aláírásáig, az UTILIS Kft-vel (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 
67/a.) és a LAMRON Kft-vel (székhely: 2025 Visegrád, Fő u. 67/a.) folyamatban lévő 
tárgyalásokat, az együttműködési szerződés megkötése tárgyában felfüggeszti. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse az FKF Zrt., az UTILIS Kft., továbbá a LAMRON Kft. képviselőit. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az FKF Zrt., az UTILIS Kft., továbbá a LAMRON Kft. 
képviselőinek a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 15 napon belül, az 
előzetes közjegyzői bizonyítási eljárás lefolytatására: 2012. február 28., az 1.1./ 
alpontban rögzített tárgyalás(ok) lefolytatására: 2012. április 30., az FKF Zrt-vel 
tervezett együttműködési szerződés-tervezet előkészítésére: 2012. április 30. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: (ügyrendben)  
Szünetet kér elrendelni a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság rendkívüli ülésének megtartása 
érdekében, bejelenti, hogy 17 óra 30 perckor el kell mennie.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Szünetet rendel el.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke távozott a Képviselő-
testület üléséről 19 óra 35 perckor. A Képviselő-testület létszáma 10 fő, határozatképes.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szünet után a Képviselő-testület 19 óra 45 perckor folytatja a 
munkát.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 13./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
13. napirend: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint állandó    

bizottságai 2012. évi munkatervének elfogadása tárgyában.  
(405. sz. anyag)  

 
Fábry Béla  képviselő: (ügyrendben)   
Indítványozza, hogy a 392. sz. előterjesztést a 4o5. után tárgyalja meg a testület. (Polgárőr 
Egyesület).  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: (ügyrendben)   
Ismerteti a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke távollétében a bizottság határozati 
javaslatait ismerteti. Javasolja kikötés nélkül a 2012. évi munkaterv elfogadását. 
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Állást foglalt a bizottság abban, hogy a rendes ülés határnapja minden hónap 2. teljes hetének 
csütörtöki napján 17 óra legyen. Tájékoztatásul elmondja, hogy a bizottsági munkatervet 
kikötés nélkül elfogadták a bizottság tagjai.  
Javasolja Juhász András pénzügyi osztályvezető meghallgatását arról, hogy a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság ülésén milyen határozatok születtek.    
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Ismerteti az EEB határozatait a munkaterv 
változtatásokkal kapcsolatban. (Felsorolás a szavazásnál.)  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Véleménye szerint a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által kért 
határnap azért jó, mert a második hét közepéig lehet anyagot készíteni. A Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság szinte valamennyi napirendet tárgyalja. Indítványozza, hogy a Bursa Hungarica 
szeptemberre kerüljön, mert augusztus 20. előtt nem szokott megjelenni a minisztériumi 
pályázati felhívás.  
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatait. Javaslata alapján a 3. héten legyen testületi ülés, a munkatervben eredetileg 
júniusra tervezett intézményi vezetők ciklusbeszámolója májusban legyen azokban az 
intézményekben, ahol igazgatói pályázatra is sor kerül. A minősítések júniusra kerüljenek. A 
Kft üzleti tervét két lépcsőben tárgyalná a testület, a javaslat szerint november, majd 
december hónapban kell tárgyalni. A támogatások elszámolásával kapcsolatos anyag nem 
szerepel, ezért februárra javasolja a bizottság. Törlésre javasolja a bizottság január hónapból a 
21. ponton szereplő településfejlesztési koncepció, építési szabályzatot.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  A városközponttal kapcsolatos közbenső anyagot április hónapban 
javasolta tárgyalni a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság. A Hivatalra vonatkozólag is az a szakmai 
álláspont a Hivatal részéről, hogy április hónapra kell tenni. A Művelődési Ház 
vonatkozásában a tervek felülvizsgálata vált szükségessé március hónapra javasolt. A 
csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatban is a március havi ülés a tervezett időpont.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Minden hónap 3. teljes hetének szerdáján 14 órakor legyen 
a Képviselő-testület rendes ülése.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló …./2012. (…) Képviselő-testület rendelet módosítása, 
különös tekintettel az átruházott hatáskörökre, a 2012. február havi rendes ülés napirendjei 
közé kerüljön fel.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Gráf Mihály képviselő úr által elmondott javaslatot 
(SZMSZ) bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: A június havi testületi ülésen 3.1./ és 3.2. / 
napirendi pontok kerüljenek át a május havi testületi ülésre. (Az intézményvezetők 
ciklusbeszámolóját májusban már látni kell.)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Gráf Mihály képviselő úr által elmondott javaslatot 
bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: A tervezett július havi testületi ülésen 3. 1./ és 3.2/ 
pontja kerüljön át a júniusi ülésre. (Iskolaigazgatók minősítése.)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Gráf Mihály képviselő úr által elmondott javaslatot 
bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: A szeptemberi ülés 4-es pontjára vonatkozó 
bizottsági indítványt visszavonja.  
Javaslat volt arra vonatkozóan, amelyek nem szerepelnek, mint illetékes bizottság az EEB 
munkatervében, kérik a bizottságra szignálni a következő témakörökben született 
előterjesztéseket: január 11. és 12. napirendjei, a februári ülés 2. napirendje, áprilisi ülés 5.3 
napirendje, a december 5, 6, 7, és 9-es napirendje.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Gráf Mihály képviselő úr által elmondott javaslatot 
bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az első két EEB 
témakört megtárgyalta, módosítóként a városfejlesztési témák voltak, és a  Juhász András 
által elmondottak.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata, Kft üzleti terve 
november-december hónapra kerüljön.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A következő Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata: a támogatások témaköre, kerüljön 
februárra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A következő Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslat: kerüljön törlésre januárból a 21. 
napirend.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A következő Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslat: a városközpont ügye áprilisra kerüljön.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A következő Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslat: a Művelődési Ház terveinek 
felülvizsgálata márciusra kerüljön.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A következő Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslat: a csapadékvíz-elvezetés ügyének 
tárgyalása, márciusra kerüljön.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az I. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást.  
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A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint állandó bizottságai 2012. évi 
munkatervének elfogadása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

558/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, valamint állandó bizottságai 2012. évi 

munkatervének elfogadása tárgyában. 
(405. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2012. 
évi működésével összefüggésben, a határozat mellékletét képező munkatervet, - a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. §-a, 
valamint Fót Város Önkormányzatának a Képviselő-testület és szervei Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló, módosított 24/2008. (XII.10.) sz. KT. rendelete 7. §-a 
alapján, - jóváhagyja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Napirendcserére tesz javaslatot, a 392. sz napirend előre 
vételéről kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Cselőtei Erzsébet polgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 14./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
14. napirend:   Polgárőrség támogatása  
                         (392. sz. anyag)  
 
Koncz János képviselő:  Beszámol arról, hogy a Polgárőrség bejegyzése megtörtént. Kéri a 
testület döntését a támogatásról, és a helyiséghasználat engedélyezését is, hogy mielőbb 
megkezdhessék a felújítását a helyiségnek.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Elmondja, hogy ahhoz, hogy a Polgárőrség jogszerűen 
működjön, a Rendőrséggel való szerződés megkötése elengedhetetlen feltétel. Kéri és köszöni 
a Polgárőrség felügyeletét a segélyosztás napjain, valamint azt, hogy megkeresés alapján Acél 
Sándor beosztása erre a feladatra ne történjen meg a Polgármesteri Hivatalban.  
Technikai kérdésként fogalmazza meg jegyző úr felé, hogy a Polgárőrség támogatása 
előterjesztés sorszáma alapján már régebben kellett volna elkészüljön, miközben a mai napon 
sürgősséggel lett beadva. Kérdezi, hogy működik az anyagok sorszámozása.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Válaszában elmondja, hogy az előterjesztések készítésénél 
előfordul duplikált bejegyzés, ezért a megüresedett számokat is felhasználja a Hivatal. A 
sorszám időrendiségének nincs jelentősége.  
 
Koncz János képviselő: Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a Rendőrséggel már felvette a 
kapcsolatot, a Megyei Rendőrkapitányság adja meg az engedélyt, az időpont ezért 
bizonytalan, de ugyanúgy ellátják a feladatukat „Polgárőrség” felirat nélkül.  
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Fábry Béla képviselő:  Elmondja, hogy a Rendőrséggel kötendő szerződés ahhoz kell, hogy 
„polgárőr” feliratú egyenruhában intézkedhessenek a Polgárőrség tagjai, a törvényben 
megfogalmazott kereteken belül. A bírósági bejegyzéssel az Egyesület törvényesen létrejött. 
Ennek a szervezetnek ad támogatást az Önkormányzat, és ehhez más szerződésre nincs 
szükség. A pénzre a helyiség felújításához van szükség, amelyet a Polgárőrség megkap 
hivatalos helyiségként.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Javasolja, hogy leszabályozásra kerüljön a) pontosan meg kell 
határozni a rendeltetési célt, b) a 2012,. évi esetleges támogatáshoz kerülhetne egy olyan 
döntés, amelyben a testület megkeresi a Polgárőr Egyesületet, hogy a Rendőrséggel …napig, 
és az Önkormányzattal … napig kösse meg a szerződést.  
 
Fábry Béla  képviselő:  Kiegészítést tesz, amely szerint Fót Város Önkormányzatának  
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesületet, az Egyesület 
működési feltételeinek kialakítása érdekében 65o ezer Ft-tal támogatja. Ebben benne van a cél 
amire a támogatást a  Képviselő-testület adja.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: Kiegészíti Fábry Béla képviselő javaslatát azzal, hogy 
hozzájárul a  Képviselő-testület engedélyezi a tulajdonában elvégzendő munkák 
elvégzéséhez.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Az elhangzott javaslatokra, határozati javaslatként kéri a 
képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1tartózkodás mellett, tárgyában, 
az alábbi határozatot hozta: 
 

559/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában 

(392. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesületet (székhelye: 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14.) a működési feltételek 
kialakítása érdekében - Fót Város Önkormányzata 2011. évi költségvetés terhére, - 650.000 
Ft-tal támogatja, és hozzájárul a tulajdonában lévő helyiségekben a felújítási munkák 
elvégzéséhez. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
támogatási szerződést a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesülettel kösse meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökének a döntésről történő 
értesítésre: a döntést követő 8 napon belül, a támogatási szerződés megkötésére: a 
döntést követő 15 napon belül, a támogatás kifizetésére: a megkötendő támogatási 
szerződésben foglaltak szerint. 
 
 
Koncz János képviselő:  Felszólalásában köszönetet mond a Képviselő-testületnek, hogy 
megszavazta a támogatást a Polgárőrség számára.  
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dr. Csiki Gábor jegyző:  Javasolja, hogy az együttműködési megállapodás megkötése a  
Képviselő-testület márciusi ülésre kerüljön, és egyúttal felkéri a Polgárőrséget, hogy a 
Rendőrséggel kapcsolatos szakmai együttműködést dolgozza ki és kösse meg, majd mutassa 
be a  Képviselő-testületnek  2012. február 28. napjáig.  Így a két szakmai feltételnek megfelel 
a törvényi rendelkezéseknek megfelelően.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: dr. Csiki Gábor jegyző által ismertetett együttműködési 
megállapodásra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1tartózkodás mellett, a Fóti 
Közhasznú Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

560/2011. (XII.14.) KT Határozat 
Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában 

(392. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete - az 559/2011. (XI.14.) KT határozat 
kapcsán, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület, valamint az Egyesület közhasznú jogállásának 
a társadalmi szervezeteket kezelő megyei bíróságba történő bejegyzéséhez kapcsolódóan, - 
úgy dönt, felkéri a polgármestert, keresse meg a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökét, 
annak érdekében, hogy a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület jogelődje és a Dunakeszi 
Rendőrkapitányság Fóti Rendőrörse között fennállt szakmai együttműködési megállapodás 
felülvizsgálata, új szakmai együttműködési szerződés kialakítása és létrehozása, annak 
Önkormányzat általi bemutatása céljából. 
 
2./ A Képviselő-testület - az 559/2011. (XI.14.) KT határozat kapcsán, a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesület, valamint az Egyesület közhasznú jogállásának a társadalmi szervezeteket 
kezelő megyei bíróságba történő bejegyzéséhez kapcsolódóan, - úgy dönt, felkéri a 
polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített szerződési anyaggal párhuzamosan, vizsgálja 
felül Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, Fót Város Önkormányzatának 
Polgármesteri Hivatala és a Dunakeszi Rendőrkapitányság Fóti Rendőrörse (telephely: 2151 
Fót, Vörösmarty tér 2.) között fennálló szakmai együttműködési megállapodást, a hozzá 
kapcsolódó kiegészítő nyilatkozatokkal együtt.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökének, valamint a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság Rendőrőrse parancsnokának a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 30 napon belül, a Polgárőrség jogállását szabályozó 
szakmai együttműködési megállapodások kidolgozására, összeállítására, szükség szerint 
e tárgyban háromoldalú egyeztető tárgyalás lefolytatására: a 2012. február 20., a 2./ 
pontban foglalt döntés végrehajtására: a Képviselő-testület és szervei 2012. évmárcius 
havi rendes ülése.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony elhagyta az üléstermet, a  
Képviselő-testület ülését Pozderka Gábor alpolgármester vezeti tovább. A Képviselő-testület 
létszáma 9 fő, határozatképes.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: Módosító javaslatként szavazásra bocsátja, hogy az 
eredetileg kiküldött meghívó szerinti 391. sz. anyag kerüljön megtárgyalásra a következő 
napirendként.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 15./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
15. napirend:  A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése című KMOP-4.5.2-11  
                       kódjelű pályázat tárgyában 
   (391. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A bizottságok részéről változtatási javaslat nem érkezett, 
ezért az eredeti határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fóti Közhasznú 
Polgárőr Egyesület támogatása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

562/2011.(XII.14.) KT határozat 
a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde férőhelybővítése című KMOP-4.5.2-11 kódjelű pályázat                         
                                                                  tárgyában 

(391. sz. anyag) 
 

1./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy az Új Széchenyi Terv-„Szociális 
alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése” elnevezésű, 
KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázaton indulni kíván a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 2151 
Fót, Bölcsőde u. 1. (hrsz.: 4635) szám alatti épülettel.  

 

2./ A Képviselő-testület a pályázatot „A Boglárka Bölcsőde férőhelybővítése” címmel, 
valamint az alábbi elszámolható költség forrásösszetételben nyújtja be: 

 

Forrás Összege 

I. saját forrás 89.989.634,- Ft. 

II. a támogatási 
konstrukció 
keretében igényelt 
támogatás 

150.000.000,- Ft. 

 

Összesen 239.989.634,- Ft. 

 

3./ A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat összes költsége 239.989.634,- Ft, 
amelyből elszámolható költség 166.666.671,- Ft, valamint nem elszámolható költség 
73.322.963,- Ft.  
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4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a saját forrás összegét, azaz bruttó 89.989.634.-Ft-ot 
Fót Város Önkormányzatának, 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 IV. 2. Fejlesztési tartalék Stratégiai Alap sorról biztosítja és felkéri a 
Polgármestert, hogy a 2./ pontban meghatározott önrészt terveztesse be a költségvetés soron 
következő módosításába. 

 
5./ A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a KMOP-4.5.2-11 
kódszámú, a „Boglárka Bölcsőde férőhelybővítése” című pályázati önrész összegét 
elkülönítetten szerepelteti és kezeli a költségvetésében. 
 
6./ A Képviselő-testület, mint tulajdonos - a Fót, Bölcsőde u. 1. (hrsz: 4635) alatti ingatlanon 
a  KMOP-4.5.2-11 kódszámú pályázat keretében megvalósuló „A Boglárka Bölcsőde 
férőhelybővítése” című projekthez kapcsolódóan, - vállalja, hogy az ingatlanon 
rendeltetésében és tulajdonviszonyában a beruházás megvalósításának zárásától számított 5 
évig változást, változtatást nem eszközöl, a támogatott közszolgáltatási tevékenységet nem 
szűnteti meg, jellegét nem változtatja meg. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a pályázat benyújtása és a 
pályázaton való sikeres szereplés érdekében a szükséges nyilatkozatokat tegyék meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, Fót Város Önkormányzatának „a Boglárka Bölcsőde 
férőhelybővítése” című pályázat benyújtására és a benyújtáshoz szükséges, kiegészítő 
jognyilatkozatok megtételére: 2012. január 9. 

 

 

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  Szavazás után a napirenddel kapcsolatban 
elmondja, hogy szeptember 14-én szavazta meg a  Képviselő-testület a bölcsőde pályázatot és 
a tervezést. Kéri, hogy jegyzőkönyvben is szerepelne, hogy a Hivatal részéről olyan pontos, 
precíz és gyors munka történt, hogy a holnapi napon beadásra kész a pályázat. Szeretné 
kiemelni azokat a helyzeteket is, amelyek példa értékűek. Köszönetét fejezi ki a maga és a  
Képviselő-testület nevében, a Hivatal illetékes munkatársainak.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Csatlakozik Lévai Sándorné képviselő asszony szavaihoz, 
és reményét fejezi ki a következő pályázat hasonlóan sikeres elkészítése érdekében.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 16./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
16. napirend: Az Állami Számvevőszék 2009. évi összefoglaló vizsgálati jelentése vizsgálata         
                      tárgyában 

(383. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
változtatás nélkül elfogadásra javasolja. 
Ismerteti továbbá, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát, amely szerint kerüljön 
átdolgozásra az előterjesztés az Államháztartási Működés Rendjéről szóló módosított 
kormányrendelet előírásainak megfelelően.  
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Elmondja a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményét is, amely a jegyzőnek 
megküldendő vizsgálati anyagról rendelkezik.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Álláspontja szerint a könyvvizsgáló úr helytelen szakmai 
következtetésre jutott az anyaggal kapcsolatban, nevezetesen, hogy az intézkedés rovatban, az 
intézkedési tervben, egy helyen sincs írva konkrét jogszabályhely.  Az új jogforrás is Áht, 
Ámr megjelölésekkel nevezi meg a működési rendről szóló kormányrendeletet. Emiatt jelezte 
a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésén, hogy az anyag ebben a formában kiküldhető. 
A könyvvizsgáló úr jogi észrevétele azzal függ össze, hogy 2009. II-III-IV. n. évében tett-e 
észrevételt az anyaghoz kapcsolódóan.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozatát teszi fel 
szavazásra, amely szerint az előterjesztés kerüljön átdolgozásra az Államháztartási Működés 
Rendjéről szóló módosított kormányrendelet előírásainak megfelelően.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, az Állami 
Számvevőszék 2009. évi összefoglaló vizsgálati jelentése vizsgálata tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

561/2011.(XII.14.) KT határozat 
Az Állami Számvevőszék 2009. évi összefoglaló vizsgálati jelentése vizsgálata tárgyában 

(383. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, az Állami Számvevőszék 
2009. évi összefoglaló vizsgálati jelentése vizsgálata tárgyában készült 383/2011. sz. 
előterjesztés kerüljön átdolgozásra az államháztartási működés rendjéről szóló, módosított 
Kormányrendelet előírásainak megfelelően. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal, az előterjesztés átdolgozására, és ismételt beterjesztésére: a 
Képviselő-testület és szervei 2012. január havi rendes ülése.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 17./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
17. napirend:  Előterjesztés a Fóti Közszolgáltató Kft 2012. évi üzleti terve tárgyában.  
   (389. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
átdolgozásra visszautalta. Szavazást kér a javaslatról:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 358/2011. (XII.7.) sz. határozata figyelme bevételével a 
Közszolgáltató Kft az üzleti tervét dolgozza át a Képviselő-testület 2012. évi januári rendes 
ülésére.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 18./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
18. napirend:  Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. n. évi beszámolója.  
   (39o. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  
elfogadásra javasolja módosítás nélkül. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleményének 
ismertetése céljából Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnökének adja meg a szót.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: A határozati javaslat a lap alján, utolsó mondata 
onnan, hogy „továbbá….. alapján„ szakaszt törlésre javasolta a bizottság, valamint javasolja 
az ” elfogadja” helyett, „tudomásul veszi” szóhasználatot alkalmazni.  
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Ismerteti, hogy a jogszabály „elfogadás” szót használ. Tudomásul 
venni azt szokás, amit pl. a polgármester évi x millió Ft értékhatárig kötelezettséget vállal. 
Elfogadni azt jelenti, tudom, a tudomásul-vétel távolságtartásra vonatkozik.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Pénzügyi Fejlesztési Bizottság Lévai Sándorné elnök 
asszony által ismertetett módosító javaslatra kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,- elfogadva.  
 
A módosítással együtt a határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót Város 
Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. n. évi beszámolója tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

563/2011.(XII.14.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I-III. n. évi beszámolója. 

(39o. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2011. évi 
I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó, a Polgármesteri Hivatal jegyzője által 
előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról 
szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 79. §-a alapján, - tudomásul veszi. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 19./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
 
19. napirend: Előterjesztés törvényességi észrevétel a köztemetőkről és a temetkezés 

rendjéről szóló, többször módosított 1/2006. sz. KT rendelet módosítása 
tárgyában.  
(298. sz. anyag+ 10/B. melléklet)  
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dr. Csiki Gábor jegyző:  Ismerteti, hogy a tárgyban jelölt, most hatályos önkormányzati 
rendelet melléklete a kegyeleti, közszolgáltatási szerződés. Összefoglalva a két szakbizottság 
november havi rendes ülésén a rendelet normaszövegét áttárgyalták a bizottságok. Egy 
lényeges szempont merült fel, hogy maradjon-e a ravatalozást érintő sajátos helyi szabály 
maradjon-e fenn a továbbiakban. Ezzel függ össze a kegyeleti közszolgáltatási szerződés. Az 
ügyvezető úr által küldött tervezetben ki lett véve az a pont, ami a jelenlegi gyakorlatra 
vonatkozik. Ha ez kerül elfogadásra, akkor a törvénysértés valamennyi pontját megszüntette.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A napirend tárgyalása felfüggesztésre került, a tárgyalás 
folytatására 2011. december 15-i ülésen kerül sor.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester visszatér 
a nyílt, rendes ülés felfüggesztett 7./ napirendi pontjának tárgyalásához, 20. / napirendként. 
 
20. napirend: A munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról 

szóló, a 26/1999. (XII.10.) sz., a 21/2000. (XI.20.) sz., a 3/2001. (II.02.) sz., a 
25/2001. (XII.07.) sz., a 8/2002. (V.08.) sz., a 6/2003 (III.13) sz., a 31/2003. 
(XII.15) sz., a 19/2004. (XI.17.) sz., a 22/2005 (XI.16) sz., a 30/2006. (XII.14) 
sz., a 28/2007 (XII.12) sz., valamint a 27/2010. (XII. 22.) sz. KT. rendeletekkel 
módosított 11/1996. (VI.12.) sz. KT rendelet felülvizsgálata tárgyában 
(395. sz. anyag)  

 
 
dr. Csiki Gábor jegyző: Ismerteti, hogy a JÜSZB megtárgyalta a rendeletalkotási javaslatot, 
és úgy döntött, hogy javasolja, hogy a rendeletalkotási javaslat csak az 5 %-os díjtételekre 
vonatkozzon, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a rendelettel kapcsolatban érdemben 
nem foglalt állást.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: A díjakkal kapcsolatban, a szünetben az igazgató 
úr azt kérte, hogy a nettó díjakat fogadjuk el, ne a bruttót, mert jelenleg szakmai vita van 
aközött, hogy 18 %-os, vagy 27 %-os lesz az ÁFA. Ezért javasolja, hogy a nettó árakat 
fogadja el a Képviselő-testület.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A 2. sz. táblázatban megjelent összegeket teszi fel 
szavazásra azzal a módosítással, hogy a táblázat első két oszlopát, az alapanyagnormát és az 
előállítási költséget az ÁFA helyett „a törvény által meghatározott mértékű ÁFA” 
meghatározást alkalmazzuk.  
 
Kéri ezzel a módosítással szavazzon a testület.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, és a térítési díjak megállapításáról szóló rendelet  
módosítása tárgyában, az alábbi döntést hozta: 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
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Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének  

37/2011. (XII.16.) sz. KT rendeletét 
a munkahelyi étkeztetések szabályozásáról, térítési díjainak megállapításáról szóló, 

a 26/1999. (XII.10.) sz., a 21/2000. (XI.20.) sz., a 3/2001. (II.02.) sz., 
a 25/2001. (XII.07.) sz., a 8/2002. (V.08.) sz., a 6/2003. (III.13.) sz., 

a 31/2003. (XII.15) sz., a 19/2004. (XI.17.) sz.,  
a 22/2005. (XI.16.) sz., a 30/2006. (XII.14.) sz., a 28/2007. (XII.12.) sz.,  

valamint a 27/2010. (XII. 15.) sz. KT. rendeletekkel módosított  
11/1996. (VI.12.) sz. KT. rendelet 

módosításáról 
 
 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester visszatér 
a nyílt, rendes ülés felfüggesztett 8./ napirendi pontjának tárgyalásához, 21. / napirendként. 
 
21. napirend: A települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999. 

(XII.10.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában 
 (367. sz. anyag)  
   
dr. Csiki Gábor jegyző:  Ismerteti a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  véleményét, és 
kizárólag a díjtételre vonatkozó javaslatról érdemben nem foglalt állást.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  Ismerteti, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság 
elfogadásra javasolta.  
A díjtétel emelésével kapcsolatos változás rendeletbe való beépítéséről kéri a szavazást.   
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, a  
települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999. (XII.10.) sz. KT. 
rendelet módosítása tárgyában, az alábbi döntést hozta: 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
38/2011. (XII.16.) sz. KT. rendeletét 

a települési környezet védelméről szóló, 
a 3/2000. (II.25.) sz., a 26/2001. (XII.7.) sz., a 17/2002. (X.3.) sz., a 8/2003. (IV.9.) sz., a 

22/2003. (IX.17.) sz., a 34/2003. (XII.15.) sz., a 22/2004. (XI.17.) sz., a 24/2005. (XII.21.) 
sz., a 13/2006. (VI.14.) sz., a 32/2006. (XII.20.) sz., a 29/2007. (XII.12.) sz., a 21/2008. 
(X.21.) sz., a 20/2010. (XII.22.) sz., a 21/2011. (VII.21.) sz., a 27/2011. (X. 21.) sz. és 

33/2011. (XI.18.) sz. KT rendeletekkel módosított 
25/1999. (XII.10.) sz. KT. rendelet 

módosításáról. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 22./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
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22. napirend: Az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat Alapító 
Okiratának módosítása, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat 
elfogadása tárgyában 

                    (364. sz. anyag)  
 
 
dr. Csiki Gábor jegyző:  Javasolja, hogy kizárólag az ESZEPSZ alapító okiratára vonatkozó 
előterjesztési részt és határozatot tárgyalja meg, mert az SZMSZ bár  leadásra került határidőn 
belül, de nem lett kiküldve a Képviselő-testület tagjainak.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: Elmondja, hogy egyetért a jegyző úr által 
elmondottakkal, az előterjesztésben felajánlott SZMSZ hivatalban történő megtekintése az 
anyagnak, nem volt életszerű, mert alapos olvasása indokolt. Ezért most csak az Alapító 
Okirattal tud érdemben foglalkozni a Képviselő-testület, és kéri, hogy a 2012. januári ülésre 
kerüljön vissza az SZMSZ bizottsági áttanulmányozás céljából.  
Ehhez kapcsolódóan elmondja azt is, hogy felmerült, hogy a Szent Benedek u. 15. sz. alatti 
Egészségügyi Központnak nincs saját költségvetése. A részletkérdések tisztázása fontos, 
mivel a költségvetés benyújtásakor már látható és érthető kell, legyen, hogy ki, milyen terhet 
kell viseljen a közös költségekből. A bizottság kéri a Pénzügyi Fejlesztési Bizottsággal 
összhangban, hogy 2007-2011-ig visszamenőleg, az orvosok feladat ellátási szerződéssel 
összefüggő financiális kérdései is tisztázásra kerüljenek. Az ESZEPSZ igazgatója és a jegyző 
közösen dolgozzák ki az épület leendő költségvetését és a részletszabályokat ezzel 
összefüggésben. Kéri a Képviselő-testület állásfoglalását is ebben a kérdésben.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Módosító javaslatként hangzott el, hogy az eredeti 
határozati javaslat 1., 2., és 4., pontját fogadjuk el. Erre kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot a módosítással egyben.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, az Egyesített 
Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, valamint a 
Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

564/2011.(XII.14.) KT határozat 
Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása, 

valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadása tárgyában 
(364. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális, 
Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) hatályos 
Alapító Okiratát - 2012. január 1-i hatállyal, - az alábbiak szerint módosítja: 
 
1.1./ Az Alapító Okirat bevezető szövegből törlésre kerül „a költségvetési szervek 
jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvényben” szövegrész. 
 
1.2./ Az Alapító Okirat 4. pontja, az alábbi rendelkezésekkel egészül ki: 

„Az intézmény tagintézményei: 
3. sz. tagintézmény 
Pedagógiai szakszolgálat (Fót, Dózsa György út 12-14.) 
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4. sz. tagintézmény 
Családsegítő Szolgálat (Fót, Dózsa György út 12-14.) 
5. sz. tagintézmény 
Gyermekjóléti Szolgálat (Fót, Dózsa György út 12-14.)” 

 
1.3./ Az Alapító Okirat 5. pontja, az alábbi rendelkezéssel egészül ki: 

„Az intézmény működési köre (felvételi körzete) 
b) a 3. sz. tagintézmény vonatkozásában a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásnak 
közigazgatási területe (Fót, Dunakeszi, Göd, Mogyoród)” 

 
1.4./ Az Alapító Okirat 10.b. alpontját törli: 

„Az intézmény típus szerinti besorolása 
b. A tevékenység jellege alapján:  Közszolgáltató költségvetési szerv” 

 
1.5./ Az Alapító Okirat 10.c. alpontját törli: 

„c. A közszolgáltató szert fajtája:  Közintézmény” 
 
1.6./ Az Alapító Okirat 13. pontját törli: 

„Feladatellátáshoz gyakorolt funkció:  Önállóan működő és gazdálkodó – 
gazdálkodó – gazdasági egységgel 
rendelkező – az előirányzatok feletti 
rendelkezési jogosultság tekintetében 
teljes jogkörrel rendelkező költségvetési 
szerv.”  

 
1.7./ Az Alapító Okirat 16. pontja, az alábbiak szerint módosul: 

„Az intézmény képviseletére jogosult:  Az intézmény vezetője, és a vezető 
helyettese, valamint az intézmény 
gazdasági vezetője.” 

 
1.8./ Az Alapító Okirat (változtatás előtti) 21. pontjában, a 2009.IX.16.-2009.XII.31. 
oszlopban található szakfeladat számok törlésre, a 2010.I.01. szakfeladat számok - az alábbiak 
szerint - kiegészítésre, pontosításra kerülnek: 
 

„ 
881011 Idősek nappali ellátása 
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás 
856020 Pedagógiai szakmai szolgáltatások 
 Logopédiai ellátás 
 Pszichológiai tanácsadás 
 Fejlesztő pedagógiai ellátás 
 Pályaválasztási- pályaorientációs tanácsadás 
 Gyógypedagógiai ellátás 
856099 Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység 
869042 Ifjúság egészségügyi gondozás 
 Iskolaorvosi ellátás 
 Iskola egészségügyi gondozás 
869041 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 
 anya- gyermek és csecsemővédelem 
 védőnői szolgálat 
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869049 Egyéb betegségmegelőzés, népegészségügyi ellátás 
890441 Rövid időtartalmú közfoglalkoztatás 
890442 Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatása 
889924 Családsegítés” 

 
1.9./ Az Alapító Okirat (változtatás előtti) 22. pontját törli: 

„Kisegítő tevékenység Aránya az intézmény kiadási 
előirányzatainak évi 10%-os mértékét 
nem haladhatja meg, forrás intézményi 
bevétel.” 

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy elfogadja a határozat mellékletét képező Alapító 
Okirat tervezetét. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő azonnal, az intézmény igazgatójának a döntésről történő értesítésére: a döntést 
követő 5 napon belül, az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat 
áltoztatásokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának aláírására: a döntést 
követő 5 napon belül, a változtatásnak a Magyar Államkincstárnál vezetett ún. 
törzskönyvi nyilvántartásba történő bejegyeztetésére, megküldésére: a döntést követő 8 
napon belül. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Az Emberi Erőforrás Bizottságnak 212, 213, 214/2011. 
(XII.13.) sz. határozatában foglalt határozati javaslatára kéri a szavazást. (Gráf Mihály elnök 
úr által ismertetettek alapján.)  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 23./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
23. napirend: A Fóti Horgász Egyesület Haszonbérleti Szerződése tárgyában 
   (285. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Javasolja, hogy a 285. sz. anyagot, a Horgász Egyesület 
Haszonbérleti Szerződése kerüljön levételre a napirendről. Kéri a képviselők szavazatát a 
javaslatáról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nem érkezett a Képviselő-testület tagjai felől további kérdés, 
észrevétel, javaslat a napirenddel kapcsolatban, így Pozderka Gábor alpolgármester rátér a 
nyílt, rendes ülés 24./ napirendi pontjának megtárgyalására. 
 
24. napirend:  A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának    

módosítása tárgyában 
    (382. sz. anyag)  
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dr. Csiki Gábor jegyző:  Elmondja, hogy azok a feladatok, amelyek bekerültek az ellátandó 
feladatok közé, érintették a társulási megállapodást. A feladatellátásban szakmai átrendeződés 
történt, azért, hogy a Magyar Államkincstárat ki tudja elégíteni a társulás. A logopédiai és 
egyéb nevelési tanácsadói feladatok újraszövegezése történt meg. Ennek a jóváhagyását kéri a 
Társulási Tanács a négy település önkormányzatától.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, az 
Emberi Erőforrás Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság is elfogadásra javasolta.  
 
Egyéb módosító javaslat nem érkezett a határozati javaslathoz, ezért változatlan formában 
teszi fel szavazásra a javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

565/2011.(XII.14.) KT határozat 
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása 

tárgyában 
(382. sz. anyag)  

 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulása (székhely: 2120 Dunakeszi, Fő út 25.) tagönkormányzatai között létrejött, 
az utolsó változtatással 2011. április hó 12. napján egységes szerkezetbe foglalt társulási 
megállapodás módosítását, az alábbiak szerint fogadja el: 
 

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodásának 2. sorszámú módosítása 

 
1.2./ A Képviselő-testület elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Társulási Megállapodás II. 
fejezet „A társulás feladata és hatásköre” cím alatti rendelkezések 1.a) alpontja, az alábbiak 
szerint módosul: 
 
„II. 1.a)  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX törvény 20. § (1) bekezdése a) és b) pontja 
szerinti intézmények hatékonyabb működésének szervezése, az intézményekben folyó nevelés-
oktatás színvonalának javítása, továbbá a közoktatási törvény 34. § a), d)-f) és h) pontjai 
szerinti pedagógiai szakszolgálati feladatok és a közoktatási törvény 36.§ (2) bekezdés e) 
pontja szerinti pedagógiai szakmai szolgáltatási feladatok megszervezése.” 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt 
döntés alapján - Fót Város Önkormányzata nevében, - a Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulása Társulási Megállapodása 2. sz. módosítását írja alá. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontba foglalt döntésről 
írásban értesítse Dióssi Csabát, a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása (székhely: 2120 
Dunakeszi, Fő út 25.) Társulási Tanácsának elnökét. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint a Dunakeszi Kistérség 
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Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása hatályosulásában foglaltakat kísérje 
figyelemmel. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, Dióssi Csaba, a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsa elnökének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának … sorszámú 
módosítása aláírására: a döntést követő 15 napon belül, de legkésőbb 2011. december 
31., a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosítása 
hatályosulásában foglaltak figyelemmel kísérésére: folyamatosan. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: A Képviselő-testület ülését berekeszti, 21 órakor, 
megállapodnak a folytatás időpontjában, amely december 15-én 17 óra. Helye: Polgármesteri 
Hivatal Házasságkötő terme.  
 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2011. december 14.-i nyílt, rendes  ülését 21 órakor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2011. december 14-i nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 
21 órakor. 
 
(A Képviselő-testület 2011. december 14-én megtartott nyílt, rendes üléséről készült 
jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

 

k.m.f. 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  

  
Dr. Csiki Gábor 

jegyző 
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   jegyzőkönyvvezető  
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