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1/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 25-én 14 órai 

kezdettel (a Művelődési Ház Nagytermében) megtartott 
rendes, nyílt  ülésről 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Bartos Sándor alpolgármester, 
  Pozderka Gábor alpolgármester, 
  Polgár Erzsébet aljegyző,  
  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 2012. január 25-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. Egyben átadja az 
ülésvezetés jogát Pozderka Gábor alpolgármesternek.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a hanganyag felvétele technikai okok miatt 14 óra 22 perctől 14 
óra 24 percig megszakadt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a jegyzői pályázat elbírálásához nem választott a testület bíráló bizottságot. A 
29. sz. előterjesztés ezt tartalmazza a jegyzői pályázatokkal együtt.  
 
A napirendi módosításokat teszi fel a javaslatok sorrendjében szavazásra: 

1. A 296. sz. előterjesztés (23. sz. napirend) kerüljön levételre.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr megérkezett a Képviselő-testület ülésére, 
a létszám 11 fő.  
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2. A 28. sz. előterjesztés (katolikus óvoda és a mozi cseréje) kerüljön felvételre.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadva.  
3. A 27. sz. előterjesztés (barackos építőközösség közbeszerzés bíráló bizottsága) 

kerüljön felvételre.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadva.  
4. A 30. sz. előterjesztés (Polgárőr Egyesület helyiségkérelme) kerüljön felvételre.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
5. A 29. sz. előterjesztés (Jegyzői pályázat előkészítő bizottság létrehozása) kerüljön 
felvételre.  

Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A meghívóban kiküldött napirendeket a módosításokkal együtt kéri elfogadni. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Pozderka 
Gábor alpolgármester indítványára, és összefoglalása alapján, 11 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2012. január 25-i, nyílt, rendes ülése módosított és kiegészített napirendjét, amely az 
alábbi: 
 
A rendes, nyílt ülés napirendi pontjai:  
1. napirend: A Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak 

és amortizációs költségek, valamint gépjármű felelősségbiztosítás rendezése tárgyában (1. 
sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
2. napirend: A Településszolgáltató KHT „v.a” egyszerűsített éves beszámolójának       

2010.10.19- 2011.10.18. végelszámolási időszak elfogadásáról (20. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
3. napirend: Beszámoló 2011. évi közfoglalkoztatás tárgyában (21. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
4. napirend: A Fót Város Önkormányzata 2012. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 

tárgyában (24. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
5. napirend: Fót Város Önkormányzata 2012-2014. év közötti időszakra vonatkozó     
    Informatikai Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában (11. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
6. napirend: a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, többször   
    módosított 25/2003. (X.15.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában                               
                      (2. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
7. napirend: Kiemelt városi rendezvények tárgyában (13. sz. anyag) 

       Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
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8. napirend: A „Belterületi útfejlesztés Fóton” projekt keretében megvalósult útépítési 
beruházás kapcsán felmerült panaszok kivizsgálása, az eseti bizottság összefoglaló 
jelentése és intézkedési terv-javaslata elfogadása tárgyában (16. sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
9. napirend: HYPO NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 

azonosítóval kibocsátott kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési 
számla Raiffeisen Bank Zrt-hez történő áthelyezése tárgyában (23. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

10. napirend: A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett fejlesztések tervezésének közbeszerzése tárgyában (27. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

11. napirend: A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló, a 18/2011. 
(V.27.) KT. rendelettel módosított 26/2008. (XII.10.) sz. KT. rendelet módosítása 
tárgyában (6. sz. anyag) 

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

12. napirend: Fót Város közigazgatási területén, új háziorvosi rendelő létesítése tárgyában      
     (8. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

13. napirend: Művelődési Ház felújítása tárgyában (9. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

14. napirend: Károlyi Clarissa Alapítvány támogatási kérelme tárgyában (10. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 

 
15. napirend: Az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Szervezeti és     

     Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá státuszigényének engedélyezése              
     tárgyában (12. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

16. napirend: Óvodai és iskolai beíratások 2012/2013. tanévre tárgyában (14. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

17. napirend: Fóti egyházi gyülekezetek támogatása tárgyában (18. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

18. napirend: Németh Andrásné ingatlan felajánlása tárgyában (17. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

19. napirend: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi tevékenységéről szóló 
beszámolója tárgyában (3. sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

20. napirend: Fót-Csömör nagyközényomású gázelosztó vezeték építéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában (4. sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
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21. napirend: Fót, Széchenyi István utca és környéke szennyvízcsatornázása 

engedélyezéséhez és építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában (5. 
sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

22. napirend:  A KMOP-4.6-1-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat benyújtása  
tárgyában (15. sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

23. napirend: A Fót Kossuth u. 30. szám alatti szociális bérlakás felújítása tárgyában  
(25. sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

24. napirend: Dr. Mádly Zsolt volt polgármester, mint felperes Fót Város Önkormányzata, 
mint alperes ellen jutalom kifizetése iránt indított munkaügyi jogvitája tárgyban (24. sz. 
anyag) 

Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 

25. napirend:  A volt mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú)  
történő elcserélése tárgyában (28. sz. anyag)  

Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 

26. napirend: A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában (30. sz. anyag) 
Előterjesztő: Koncz János képviselő  
 

27. napirend: Egyebek. Jegyzői pályázat elbírálásával kapcsolatban. (29. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
Zárt ülés napirendje:  
 
1. napirend: Borsos Anikó 2151 Fót, Balassa u. 35. sz. alatti lakos, ún. méltányossági ápolási 

díj elutasítása miatt benyújtott fellebbezés ügyében. 
(7. sz. anyag) 

Előterjesztő: Polgár Erzsébet aljegyző 
 
 
Napirend előtt:  
 

a) Napirend előtti felszólalások, kérdések, interpellációk:  
 
Fábry Béla képviselő:  
Napirend előtti felszólalásában elmondja, hogy az előző testületi ülés alatt a parkolóban 
hagyott autójában valaki szándékosan kárt okozott, az első és hátsó kerekéből kiszerelték a 
szelepeket. Ez másodszor fordult elő képviselői tisztsége alatt – mondja -, amelyet aljas 
tettnek ítél meg és határozottan visszautasítja. Megfogalmazza, hogy aki erre képes volt, 
máskor, másra is képes lehet.  
Bejelenti, hogy az MSZP Fóti Szervezete aláírásgyűjtést kezdeményez népszavazás kiírására, 
a szemétlerakás megakadályozása érdekében Fót területén. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A kerékleengedéssel kapcsolatban csatlakozik Fábry Béla képviselő úr véleményéhez, a 
felháborodását jogosnak tartja és elítéli a maga, a Képviselő-testület és a Fidesz helyi 
szervezete nevében is.  Elhatárolódik a cselekménytől, és attól, hogy bárkit gyanúsítgassanak 
ezzel, mert véleménye szerint magára valamit adó szervezet az ilyen személyeket nem fogadja 
a sorai közé.  
Az aláírásgyűjtéssel kapcsolatban elmondja, hogy az MSZP szervezet által a postaládákba 
bedobott, izgatásra alkalmas szórólap kapcsán írtak egy cikket és továbbra is az az 
álláspontjuk, hogy semmiféle salaklerakásra vonatkozó engedély nem született, ezért ez ellen 
aláírás-gyűjtést és népszavazást kezdeményezni nem indokolt. A népszavazás költsége 3-5 M 
Ft közötti plusz kiadást jelentene a városnak. Ha megszavazza a testület a salaklerakást, csak 
akkor válhat jogossá a kezdeményezés, - véleménye szerint.  
 
Földi Pál képviselő:  
Kérést fogalmaz meg a Fóti Közszolgáltató Kft felé, amely szerint szorgalmazza a Hajcsár 
úton sebességkorlátozó közlekedési tábla elhelyezését, valamint jelzi, hogy a Győrfi utca 
felöl, a 4o-es sebességkorlátozó tábla feloldása is hiányzik. Jogviták elkerülése végett ezt 
célszerűnek látja pótolni mielőbb.  
Második kérése: a Városszépítő Egyesület kezdeményezése, hogy a városba bevezető utakon 
köszöntő táblák és útbaigazító táblák kerüljenek elhelyezésre. Jótékonysági bált szerveztek 
erre a célra a költségek megteremtése érdekében, ezért kéri a képviselőket, hogy támogassák a 
kezdeményezést.  
Felolvassa a Civil Összefogás a Fótiakért Egyesület kezdeményezését az éjszakai orvosi 
ügyelet ellátásával kapcsolatban. (melléklet).  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Támogatja a Városszépítő Egyesület kezdeményezését a maga részéről. A támogatásához kéri 
a terveket a megvalósításról, és azt is, hogy a megvalósult elképzelést ki fogja majd gondozni. 
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban egyetért a gondolatokkal, és elmondja, hogy bármilyen 
ellátási forma kerül elfogadásra, a fóti lakosok élete nem lesz veszélyeztetve. Arra törekszik, 
hogy az ellátást mindenki kapja meg.  
 
Grigalek László képviselő:  
Jelezni kívánja, hogy a Rév utcáról a Hajcsár útra történő kihajtáshoz ki kellene tenni a „Fót 
város vége”, illetve „Fót város kezdete” táblát.  
 
Koncz János képviselő:  
Kérdésként fogalmazza meg, hogy tavasszal el lehet-e kezdeni a ravatalozó felújítását. 
Második gondolata, a parkolási rend kialakításának szükségessége. Rév utca, Hajcsár út 
kereszteződésénél lámpa elhelyezése szükséges – véleménye szerint.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Megköszöni Pozderka Gábor alpolgármester úr együttérzését az őt ért kellemetlenség miatt, 
valamint köszöni azoknak, akik segítettek a hiba elhárításában. Az orvosi ügyelet kapcsán 
csatlakozik a CÖF kezdeményezéséhez, és javasolja a szimpátiaszavazást abban az ügyben, 
hogy az orvosi ellátás színvonala Fóton ne változzon, ne romoljon. 
A véleménynyilvánító népszavazásról a salaklerakással kapcsolatos ügyben elmondja, hogy 
nagyon sok megkeresést kapott a lakosság részéről ebben az ügyben, ezért a 
kezdeményezéssel mindenképpen élni kívánnak, mert a lakosok azt szeretnék, ha nem a 
Képviselő-testület foglalna állást ebben az ügyben, hanem a város polgárai.   
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Említést tesz más (Egészségház építése a Dózsa György úton) hajdani népszavazásokról is, 
amely szintén valami ellen történt.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Véleményét fejezi ki az éjszakai orvosi ügyelettel kapcsolatban, és tolmácsolja a fóti 
Kereszténydemokraták véleményét is, hogy ők sem szeretnék, ha a jelenlegi ellátási forma 
színvonala csorbulna. A közbeszerzésben foglaltakat visszaesésnek lehet értékelni. 
Véleménye szerint nem szabad megvárni a közbeszerzés lezárását, addig is jelezni kell a 
város igényét. Tudomása szerint ezzel kapcsolatban közölték a véleményüket a 
„kistérséggel”. A közbeszerzés lezárta után reklamálni már nem volna korrekt a kistérség 
többi tagjával kapcsolatban sem – véleménye szerint.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy ő maga írt levelet, amelyben a most megfogalmazott véleményeket rögzítette, 
mint a város elvárását. Az Orvosi Kamara véleményét a „kistérség” megkérte ebben az 
ügyben. Elmondja, hogy Polgármester asszony szintén írt a kistérségnek ebben az ügyben 
levelet, amelyben kifejtette a véleményünket.  
Koncz János képviselő úrnak adott válaszában elmondja a parkolási rendelettel kapcsolatban, 
hogy az az alaphelyzet, hogy a KRESZ szabályait be kell tartani mindenkinek, amely előírja a 
parkolás szabályait is. Felkéri a Rendőrség jelenlévő képviselőjét, hogy a városban a KRESZ 
parkolási szabályait megszegőkkel szemben lépjenek fel.  
A következő Fóti Hírnökben meg fog jelenni egy cikk és kép arról, hogy a ravatalozó 
tavasszal felépítésre kerül, és arról, hogy a felajánlásokat bárki részéről szívesen fogadják.  
A Rév utca és Hajcsár utca kereszteződés közvilágításával kapcsolatban elmondja, hogy a 
kereszteződés eddig nem volt kivilágítandónak megjelölt terület, a későbbiekben visszatér a 
probléma megoldására Képviselő-testület.  
 
Földi Pál képviselő:  
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban hozzáteszi a felszólalásokhoz, hogy a közbeszerzés megy a 
maga útján, az eredményhirdetés után lehet beavatkozni. Amennyiben eredménytelen a 
közbeszerzés, akkor az új közbeszerzés kiírása a mi feltételeinkkel történik. Amennyiben ez 
így történik, rendkívüli KT ülés összehívása szükséges majd.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Felveti, hogy a Fáy Iskola előtti zebra felfestése sürgető, mert balesetveszélyes, több száz 
gyermek jár ott naponta. Szavazást kér erről a felvetésről a megoldás érdekében.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Egyetért Bartos Sándor alpolgármester úrral, és egy költségbecslés elkészítését kéri a 
Hivataltól, a zebra felfestése és a hozzá tartozó munkálatok költségeiről, és javasolja, hogy 
ennek ismeretében szavazzon majd a Képviselő-testület.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti a véleményét a kistérségi orvosi ügyelettel kapcsolatban. Úgy látja, hogy a 
közbeszerzési eljárás nem folyhat le, mert az alapszabályzatban le van írva, hogy mi a 
szavazás rendje, és milyen témához hány szavazat kell. Ezen a területen csak akkor lehet 
közbeszerzést kiírni, ha a társulást alkotó települések elfogadják a lehetőséget. Fót város ezt 
nem fogadta el. A Kistérségi Tanács ülésén a Polgármester asszony tartózkodott a 
szavazásnál. Ezt a közbeszerzést nem írhatták volna ki. Ha ennek ellenére lefolytatják, akkor 
Fótnak jogi lépéseket tenni.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Tájékoztatja Szabó Mihály képviselő urat, hogy a vita arról folyt a kistérség ülésén, hogy ez a 
témakör pénzügyi kérdés-e, mert a szabályzat értelmében a pénzügyi kérdések eldöntéséhez 
kell egyhangú szavazat.  
 
Földi Pál képviselő: 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy amennyiben károsulna Fót város területén az éjszakai orvosi 
ügyeleti ellátás minősége, csorbulna a jelenleg megszokott rend, akkor lépjenekk fel ez ellen.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Véleménye szerint a közbeszerzési eljárás szabálytalanul lett kiírva. Abban az esetben, ha a 
közbeszerzési eljárásban eredményt hirdetnek, akkor az érdekeink csorbulni fognak. Ezért a 
Közbeszerzési Döntőbizottsághoz kell fordulni, hogy szabálytalanul lett a közbeszerzés 
meghirdetve.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Közbeszerzési Döntőbizottságnak az SZMSZ-hez sok köze nincs. A szavazati arányt nem 
vizsgálja a Közbeszerzési Döntőbizottság.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
A szimpátiaszavazással kapcsolatban elmondja, hogy a közbeszerzési eljárás kiírására nem 
lehet szavazni. Abban egyetért a testület, hogy a jelenlegi ellátási forma megőrzése mellett 
kívánja a hétköznapi, illetve a hétvégi ügyeletet megszervezni. Javasolja azt rögzíteni, ami a 
Képviselő-testület egységes akarata, hogy a jelenlegi ellátási formát meg kell őrizni.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti az orvosi ügyeletre vonatkozó határozat szövegét és kéri a szavazást a képviselőktől.  
 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, 
hogy amennyiben a kistérségi éjszakai orvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás eredményesen lezajlik, és nem Fót Város Képviselő-testületének 581/2011. (XII.15.) 
döntésével összhangban kerül megvalósításra, akkor kezdeményezzen tárgyalásokat a 
kistérséggel az orvosi ügyeletre vonatkozóan.” 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
kistérségi orvosi ügyelet ellátása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

1/2012. (I.25.) KT határozat  
kistérségi orvosi ügyelet ellátása tárgyában  

(szám nélkül)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, 
hogy amennyiben a kistérségi éjszakai orvosi ügyelet ellátására vonatkozó közbeszerzési 
eljárás eredményesen lezajlik, és nem Fót Város Képviselő-testületének 581/2011. (XII.15.) 
döntésével összhangban kerül megvalósításra, akkor kezdeményezzen tárgyalásokat a 
kistérséggel az orvosi ügyeletre vonatkozóan.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
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b) Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy Polgármester asszonyt szabadsága alatt ő helyettesítette, ezért a beszámolót ő 
maga ismerteti a jelenlévőkkel. (melléklet)  
 
A beszámoló elfogadása érdekében kéri a képviselők döntését.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr nincs a teremben, a Képviselő-testület 
létszáma 10 fő, határozatképes.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában, 
az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2012. (I.25.) KT határozat  
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett beszámolót.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
d) Beszámoló a lejárt határidejű határozatok jelentéséről 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a JÜSZB határozatát a lejelentésekkel kapcsolatban, és megadja a szót a 
képviselőknek.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a végre nem hajtott KT határozatokról szól a vélemény. A jogászok 
álláspontja szerint a fegyelmi kikerült a Munka Törvénykönyvéből, ezért fegyelmi vizsgálatot 
indítani nem lehet a Kft ügyvezetőjével szemben, aki munkaviszony keretében áll 
foglalkoztatásban. Indoklásul elmondja, hogy végre nem hajtott KT határozatokról van szó, 
amelyeknek a következményét óhajtják megvizsgálni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A JÜSZB módosító indítványára, Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke által ismertetett 
kiegészítéssel kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 5/2012. sz. határozatára kéri a szavazatokat.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Beszámoló a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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3/2012. (I.25.) KT határozat 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tárgyában   

(szám nélkül)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 422/2011. (IX.28.) és a 423/2011. (IX.28. 
sz. végre nem hajtott képviselő-testület  határozatokra hivatkozva felkéri a Fóti 
Közszolgáltató Kft (székhely: Fót, Malom utca 1.) (a továbbiakban: Kft.) ügyvezetőjét, hogy 
a Képviselő-testület 2012. évi február havi rendes ülésére terjessze be a Fóti Közszolgáltató 
Kft 2011. évi üzleti tervének módosítását. 
Felelős: Szent-Iványi Géza ügyvezető   
Határid ő: a Képviselő-testület 2012. év február havi rendes ülése  

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Elmondja a napirendhez kapcsolódóan, hogy az utcanevek megváltoztatása és az azzal járó 
ügyek lebonyolítása nem történt meg. Lakosok és érintett cégek vannak a nevezett utcákban, 
akik nem is értesültek róla, hogy az utca neve más lesz.  
 
A 6/2012. sz. Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozatára kéri a szavazatokat.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Beszámoló a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

 4/2012. (I.25.) KT határozat 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tárgyában   

(szám nélkül)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a lejárt határidejű 
határozatok végrehajtásáról készült beszámoló anyagot visszaadja átdolgozásra a Jegyzőnek 
azzal, hogy a 2011. július 20.-2011.december 31. közötti képviselő-testületi határozatokat a 
Polgármesteri Hivatal vizsgálja át, a képviselő-testületi jegyzőkönyvek és a hangfelvételek 
alapján pontosítsa, ezt követően történjen meg a lejelentés. Az ellenőrzés megállapításairól 
készíttessen tételes dokumentációt.  
Felelős: Polgár Erzsébet aljegyző 
Határid ő: A Képviselő-testület 2012. április havi ülése. 
 
A 7/2012. sz. Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozatára kéri a szavazatokat.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Beszámoló a 
lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

5/2012. (I.25.) KT határozat 
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról tárgyában   

(szám nélkül)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az alábbi képviselő-
testületi határozatok soron kívüli végrehajtása ügyében haladéktalanul intézkedjen: 
 

• 419/2011. (IX.28.) sz. KT határozatra a piac projekt projektgazda kiválasztásáról, 
• 420/2011. (IX.28.) sz. KT határozat a Népművészeti Szakközépiskola bérleti 

szerződésének meghosszabbítása tárgyában, 
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• 476/2011. (X.19.) sz. KT határozat a Tó Vendéglő épületének hasznosítása tárgyában. 
Felelős: Polgár Erzsébet aljegyző  
Határid ő: azonnal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy a KHT két napirendjét vegye előre a Képviselő-testület, az érintettek 
érdekében, akik a napirendhez érkeztek.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

1. napirend: a Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. 
lízingdíjak és amortizációs költségek, valamint gépjármű felelősségbiztosítás 
rendezése tárgyában (1. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti az előterjesztés tartalmát, a szavazásokat a Képviselő-testület, mint taggyűlés fogja 
megtenni, és taggyűlési határozatok formájában dönt.  
A bizottságok a napirendet megtárgyalták, és azt a módosítást hagyták jóvá, hogy mivel a 
biztosítási díj 2012. évre vonatkozik, ezt ne kapja meg a Kft tagi kölcsönként, hanem a 2012-
es üzleti tervébe tervezze be, és fizesse ki.  A III. n. évi amortizációval kapcsolatos költségek 
kerüljenek kifizetésre. 2012-re vonatkozóan azonban ez már ne folytatódjon így, hanem a Kft 
az üzleti tervébe ezt is tervezze be, és a Kht-nak fizesse ki.   
 
dr. Szotyori Judith, jogi tanácsadó:  
Elmondja, hogy Taggyűlés hozza meg minden esetben a határozatot. A tulajdonos 1/11-ed 
arányban dönt egyszemélyi tulajdonosként.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Fenntartja a véleményét, amely szerint a GT azt mondja, hogy egyszemélyes kft-k esetében 
taggyűlés nincs. A Képviselő-testület 11 tagú, de egy szerv. A Képviselő-testület, mint 
egyszemélyes intézmény a tulajdonos, álláspontja szerint.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A JÜSZB véleményét bocsátja szavazásra, amelynek a lényege, hogy a taggyűlési határozat 
helyett, KT határozat szerepeljen.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Módosító javaslat a I. határozati javaslathoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság részéről, mely 
szerint a 3. pontban a Kft szerepeljen és nem v.a. (végelszámolás alatt).  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A I. határozati javaslatra az elfogadott módosítással egyben kéri az elfogadásról a szavazást.  
 
A Képviselő-testület, mint a Fóti Közszolgáltató Kft egyszemélyi tulajdonosa, 9 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, A Fóti Településszolgáltató Kht. 
„v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak és amortizációs költségek valamint gépjármű 
felelősségbiztosítás rendezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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1/2012. (I.25.) Taggyűlési határozat 

A Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak és 
amortizációs költségek valamint gépjármű felelősségbiztosítás rendezése tárgyában 

(1. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fóti Közszolgáltató Kft. 
(székhely: Fót, Malom utca 1.) (a továbbiakban: Kft.) egyszemélyi tulajdonosa dönt arról, 
hogy 1.836.308 Ft összegű tagi kölcsönt nyújt a Kft. részére, hogy a Fóti 
Településszolgáltató Kht. „v.a.” részére az ún. továbbszámlázott költségeket ki tudja 
egyenlíteni. 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott tagi kölcsönt az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésének terhére biztosítja. 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy - az 1./ és 2./ pontban foglalt 
döntés alapján, - a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: Fót, Malom utca 1.) képviselőjével 
az 1./ pontban rögzített tagi kölcsön nyújtására vonatkozó szerződést kösse meg. 
4./ A Képviselő-testület egyúttal felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban rögzített tagi 
kölcsön összegét az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletbe építtesse be. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Fóti Közszolgáltató Kft. képviselőjének a döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 3 napon belül, a tagi kölcsön szerződés megkötésére: a 
döntés követő 5 napon belül, az Önkormányzat részéről nyújtott tagi kölcsön 
elszámolására: a felek által megkötendő tagi kölcsön szerződésben foglaltak szerint, a 
4./ pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 2012. év február havi 
rendes ülése. 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy a gépjármű biztosításokkal kapcsolatos lízingdíjak és biztosítási díjak (II. 
határozati javaslat), a 2012. évi üzleti tervbe kerüljön beépítésre a Kft által, és úgy kerüljön 
kifizetésre a Kht-nak – szavazásra bocsátja a javaslatot.  
 
A Képviselő-testület, mint a Fóti Közszolgáltató Kft egyszemélyi tulajdonosa, 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a Fóti Településszolgáltató Kht. 
„v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak és amortizációs költségek valamint gépjármű 
felelősségbiztosítás rendezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

2/2012. (I.25.) Taggyűlési határozat 
A Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak és 
amortizációs költségek valamint gépjármű felelősségbiztosítás rendezése tárgyában 

(1. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: 
Fót, Malom utca 1.) (a továbbiakban: Kft.) egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy a 2012. 
évi lízingdíj és biztosítási díj összegét a Fóti Közszolgáltató Kft. tervezze be a 2012. évi üzleti 
tervébe, és a Fóti Településszolgáltató Kht „v.a” végelszámolójával történjen meg a 
Közszolgáltató Kft által használt ingó, és ingatlan vagyontárgyakra vonatkozó használati 
szerződés megkötése. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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Határid ő: a Képviselő-testület 2012. február havi rendes ülése  
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata szerint készüljön számítás a Fóti 
Településszolgáltató Kht „v.a”, folyamatos működéséről, a munkaügyi kereseti igényről és az 
adatok ismeretében, tegyen ajánlatot a peren kívüli megállapodásra a képviseletet ellátó dr. 
Nagy Attila. Szavazást indítványoz a javaslatról.  

 
A Képviselő-testület, mint a Fóti Közszogáltató Kft egyszemélyi tulajdonosa, 10 igen 
szavazattal, ellenszavazat nélkül  és 1 tartózkodás mellett, A Fóti Településszolgáltató Kht. 
„v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak és amortizációs költségek valamint gépjármű 
felelősségbiztosítás rendezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

3/2012. (I.25.) Taggyűlési határozat 
A Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a.” és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak és 
amortizációs költségek valamint gépjármű felelősségbiztosítás rendezése tárgyában 

(1. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Fóti Közszolgáltató Kft. (székhely: 
Fót, Malom utca 1.) (a továbbiakban: Kft.) egyszemélyi tulajdonosa úgy dönt, hogy készüljön 
számítás a Fóti Településszolgáltató Kht „v.a.” folyamatos működéséről, valamint felkéri a 
képviseletet ellátó dr. Nagy Attila ügyvédet, hogy a munkaügyi kereseti igényről, az adatok 
ismeretében tegyen ajánlatot peren kívüli megállapodásra.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület 2012. február havi rendes ülése. 
 

2. napirend: a Településszolgáltató KHT „v.a” egyszerűsített éves beszámolójának    
2010.10.19- 2011.10.18. végelszámolási időszak elfogadásáról (20. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Megköszöni a KHT dolgozóinak, a könyvvizsgálónak és a Felügyelő Bizottság elnökének a 
munkáját.  
 
A JÜSZB módosító javaslatait ismerteti és kéri a Képviselő-testület szavazatát: 

• a Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a” 2010. október 19 - 2011. október 18. időszakra 
vonatkozó tevékenységet közbenső egyszerűsített - 2010. október 18-i fordulónappal - 
éves beszámolóját az eszközök és források 30.951e Ft-os egyező végösszegével, -
2.941e Ft (veszteség) Mérleg Szerinti Eredménnyel elfogadja.  

• a felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Településszolgáltató Kht „va” 
könyvvizsgálója által ellenjegyzett és záradékkal ellátott zárómérlegét aláírja.  
 

Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bukta András képviselő úr nem tartózkodik a teremben. Jelenlévők 
létszáma 9 fő, határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslatra a módosításokkal egyben kéri a szavazást.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr visszajött az ülésterembe, így a jelenlévők 
létszáma 10 fő, az ülés határozatképes.  



13 

 

 
A Képviselő-testület, mint a Fóti Közszogáltató Kft egyszemélyi tulajdonosa, 9 igen 
szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, A Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a.” 
és a Fóti Közszolgáltató Kft. lízingdíjak és amortizációs költségek valamint gépjármű 
felelősségbiztosítás rendezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

6/2012. (I.25.) KT határozat 
A Településszolgáltató KHT „v.a” egyszerűsített éves beszámolójának 2010.10.19- 

2011.10.18. végelszámolási időszak elfogadásáról  
(20. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy e 
• a Fóti Településszolgáltató Kht. „v.a” 2010. október 19 - 2011. október 18. időszakra 

vonatkozó tevékenységet közbenső egyszerűsített - 2010. október 18-i fordulónappal - 
éves beszámolóját az eszközök és források 30.951eFt-os egyező végösszegével, -
2.941eFt (veszteség) Mérleg Szerinti Eredménnyel elfogadja.  

• a felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településszolgáltató Kht „va” 
könyvvizsgálója által ellenjegyzett és záradékkal ellátott zárómérlegét aláírja.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
3. napirend: Beszámoló 2011. évi közfoglalkoztatás tárgyában (21. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy táblázati kiegészítés készült az anyaghoz, amely kiosztásra került. Az EEB 
elfogadásra javasolta, a JÜSZB nem támogatta hiányosság okán, a PFB elfogadásra javasolja 
az anyagot. Változatlan formában teszi fel szavazásra az eredeti határozati javaslatot.  
 
A Képviselő-testület, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett,  
Beszámoló a 2011. évi közfoglalkoztatás tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

7/2012. (I.25.) KT határozat 
Beszámoló 2011. évi közfoglalkoztatás tárgyában 

(21. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2011. évi közfoglalkoztatás 
tárgyában készült beszámolót. 
Határid ő: azonnal  
Felelős: Polgármester. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy 8 fő képviselő van jelen, nincs a teremben Cselőtei Erzsébet 
polgármester, Bukta András képviselő, Földi Pál képviselő. A Képviselő-testület 
határozatképes.  
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4. napirend: A Fót Város Önkormányzata 2012. évi Közfoglalkoztatási tervének 
elfogadása tárgyában (24. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy javaslat érkezett arról, hogy a Kft foglalkoztasson 4 fő helyett 10 fő 
közmunkást, 5 szakképesítést igénylőt és 5 fő általános munkavégzésre alkalmas személyt.  
Az évben a közfoglalkoztatottak létszámát, és a végső számot, amely összesen 2012. évi 
22.051.195 Ft, ebből az önkormányzat önrésze 3.307.679 Ft. A különbség a támogatott keret.  
 
Szavazást kér a módosításokra. 

1. Létszámkeret módosítása 2012. évre. ( 4 főről 10 főre)  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 

2. Felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg, van-e lehetőség a szociális földprogram 
megvalósítására közfoglalkoztatás keretében Fóton is, és a Polgármesteri Hivatal 
gondoskodjon az újságban történő meghirdetéséről. 

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást javasol a módosításokkal egyben a határozati javaslatra, Fót Város Önkormányzata 
2012. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában.  
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót Város 
Önkormányzata 2012. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

8/2012. (I.25.) KT határozat 
A Fót Város Önkormányzata 2012. évi Közfoglalkoztatási tervének elfogadása 

tárgyában 
(24. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete: 
 

1. a benyújtott igények alapján elfogadja az előterjesztés 1. számú mellékletét képező 
2012. évi Közfoglalkoztatási Tervet azzal a kiegészítéssel, hogy a Fóti Közszolgáltató 
Kft-nél a foglalkoztatottak létszámkerete 10 főre emelkedjen (5 fő szakmunkás + 5 fő 
általános foglalkoztatott).  

2. kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a Pest Megyei Kormányhivatal 
Munkaügyi Központ Váci Kirendeltsége által a közfoglalkoztatás támogatására kiírt 
pályázaton, 

3. felhatalmazza a Polgármestert, hogy a pályázathoz szükséges nyilatkozatokat tegye 
meg, és kösse meg az önkormányzati intézményekkel a foglalkoztatási megállapodást, 

4. felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatot készíttesse el és nyújtsa be. 
5. felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati önrész összegét  3.307.679,- Ft azaz 

Kettőmillió-kilencszázhétezer-ötszázkilencvenkilenc forintot  a 2012. évi 
költségvetésbe építesse be.  

6. felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg, van-e lehetőség a szociális földprogram 
megvalósítására közfoglalkoztatás keretében Fóton is, és a Polgármesteri Hivatal 
gondoskodjon az újságban történő meghirdetéséről. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, a pályázathoz szükséges nyilatkozatok megtételére, az 
önkormányzati intézményekkel a foglalkoztatási megállapodás megkötésére: a 
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pályázat kiírásától számított 5 napon belül; a pályázat elkészítésére és 
benyújtására: a pályázat kiírásától számított 15 napon belül, az 5./ pontban 
foglaltak tekintetében: 2012. február 15. 
 
 

5. napirend: Fót Város Önkormányzata 2012-2014. év közötti időszakra vonatkozó     
                     Informatikai Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában (11. sz. anyag)  
 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti az előterjesztés készítésének indokát, amely egy korábbi szerződés kifizetésének 
teljesítése elmaradása okán keletkezett.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Kifejti véleményét a szerződésben foglalt összeg és a melléklet tanúsága szerinti tartalom 
közötti, anomáliákról. Az előterjesztésben foglalt önkormányzati dolgozóra hárított feladatról 
az a véleménye, hogy egy ilyen feladat nem tartozik ebbe a munkakörbe.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Csatlakozik Fábry Béla képviselő úr hozzászólásához. Azonban a megbízási szerződéssel 
kapcsolatban véleménye szerint más kérdések vetődnek fel, pl. a szerződés nem tartalmazza 
azt a kitételt, hogy írásos javaslat készítésére kötelezett a megbízott. Rögzített feladatai pl: 
szakmai segítségnyújtás, együttműködés, folyamatokban való részvétel, javaslattétel, 
tanácskozás, stb. Folyamatosan részvétel szerepel a szerződésben, amit a Hivatal nem vett 
igénybe – véleménye szerint. Írásos szakmai anyag elkészítése nem volt a feladata. Ismerteti, 
hogy a JÜSZB javaslata volt, hogy a szerződésben foglaltak teljesítéséről számoljon be és 
igazolja a teljesítést a szerződés alapján a megbízott a következő bizottsági ülésen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Előrebocsátja, hogy a szerződés a Hivatal és a BT között jött létre. Felhívja a figyelmet a 
szerződés 4. pontjára, amely szerint 5oo e Ft + ÁFÁ-t kifizet, majd alkalmanként óránként 
6.ooo Ft/+ÁFA-t. A megbízott végigjárta a Hivatalt és az intézményeket is. Kiderített 
problémákat, nem jogtiszta programok használatáról pl. adattörlésre, módosítások 
lehetőségére vonatkozó szabálytalanságokat tárt fel, stb.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Szabó képviselő úr által elmondottakhoz hozzáteszi, hogy ha nem volt köteles írásban 
teljesíteni, és ha nem vettük igénybe a szolgáltatásait, akkor a Jegyző úr mit igazolt le? 
Összefoglalva elmondja, hogy van egy számla, ami beérkezett, teljesítését leigazolták, nem 
kifogásolták meg 8 napon belül, tehát befogadták. Ezt – más megoldás már nem lévén – ki 
kell fizetni.  
Az elkészített anyaga azonban fontos hiányosságokra hívja fel a figyelmet, ezért a Bizottság 
álláspontja az volt, hogy ha a fenntartó tudomást szerez ezekről, akkor azonnal intézkedni 
kell. Valamint a Bizottság a Hivatal rendszergazdáját kérné fel, hogy ezekre az intézkedésekre 
tegyen javaslatot.  
A Koncepciót el kell készíteni, amelynek prezentálása a Jegyző feladata. Ezért javasolja, hogy 
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság három határozati javaslatát fogadja el a Képviselő-testület, az 
eredeti határozati javaslat helyett.  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Úgy véli, hogy a szerződés nem kifejezetten csak az ÜJKB hatásköre, más bizottságok nem is 
látták. Kérdésként felveti, hogy ki bízta meg a megbízót azzal, hogy egyáltalán az 
informatikai fejlesztési koncepció kidolgozásához ezt a szerződést megkösse? Kapott-e erről 
képviselő-testületi felhatalmazást? Érthetetlennek és megengedhetetlennek tartja, hogy a 
továbbiakban így folyjanak a dolgok.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Egyetért Lévai Sándorné elnök asszonnyal, és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati 
javaslatait támogatni fogja.  
Gráf Mihály képviselő úrnak válaszul elmondja, hogy a jegyző saját hatáskörébe tartozó 
feladataira nem kell a képviselő-testületi hozzájárulás. A pénzügyi fedezet a Polgármesteri 
Hivatal költségvetésében rendelkezésre állt.  
Az előterjesztés hiányosságának tartja, hogy a teljesítés-igazolás nem került csatolásra, ezért 
nem látható, hogy mit igazolt le.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy Szabó képviselő úrral nem ért egyet. Az a véleménye, hogy az informatikai 
fejlesztési koncepciót, politikai döntés nélkül, a Hivatal önmagától nem kezdeményezhet. 
Ilyen alapon bármit önmagától kezdeményezhet a Hivatal. A Hivatal ilyen jellegű 
tevékenységét, és feladatait, a Képviselő-testületnek kell eldöntenie.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Csatlakozik Gráf Mihály képviselő úr véleményéhez, amelyben megfogalmazta, hogy ez a 
feladat túlmutatott a jegyző hatáskörén. Az intézmények is érintve voltak, ezért a jegyző 
ebben a tekintetben már nem gyakorolhat irányítást.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Annak a véleményének ad hangot, hogy a jegyzőnek azért kellett távoznia, mert néhány 
képviselő túllépte a jog-, és hatáskörét.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Visszautasítja Szabó Mihály képviselő úr saját véleményét.  
Ismerteti a határozati javaslat módosított szövegét a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata 
alapján.  
A PFB javasolja, hogy a kötelezettséget a jegyző a NET Informatika Bt. által elkészített 
javaslatban vállalt szóbeli beszámolót követően – szakmai teljesítésigazolás után – 
pénzügyileg teljesítse. 
A PFB indítványozza a Képviselő-testület számára, hogy a biztonságos működtetés érdekében 
a Polgármesteri Hivatal rendszergazdája által készített intézkedési javaslat alapján azonnali 
biztonsági intézkedésekre kerüljön sor. 
A PFB javasolja, hogy a 2012-14 évekre vonatkozó Informatikai Fejlesztési Koncepciót a 
jegyző készíttesse el. Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által 
megfogalmazott három pontra, az eredeti határozati javaslat helyett.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, Fót 
Város Önkormányzata 2012-2014. év közötti időszakra vonatkozó Informatikai Fejlesztési 
Terve elfogadása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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9/2012. (I.25.) KT határozat 

Fót Város Önkormányzata 2012-2014. év közötti időszakra vonatkozó 
Informatikai Fejlesztési Terve elfogadása tárgyában 

(11. sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
1./ felkéri a jegyzőt, hogy a pénzügyi a kötelezettséget a NET Informatika Bt. által elkészített 

javaslatban vállalt szóbeli   
     beszámolót követően – szakmai teljesítésigazolás után – pénzügyileg teljesítse. 
2./ felkéri a jegyzőt, a biztonságos működtetés érdekében, a Polgármesteri Hivatal 

rendszergazdája által készített intézkedési javaslat alapján azonnali biztonsági intézkedések 
megtételére.  

3./ felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a 2012-14 évekre vonatkozó Informatikai    
     Fejlesztési Koncepciót készíttesse el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 

 6. napirend: A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, többször   
                           módosított 25/2003. (X.15.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában                               
                           (2. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Megállapítja, hogy hozzászólás nem érkezett a rendelet-tervezethez, ezért változatlan 
formában kéri a képviselők döntését a rendelet-tervezetről, amely az ÁFA változásokat 
tartalmazza módosításként.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

1/2012. (I. 27.) sz. KT. rendeletét 
a települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló, 

a 8/2004. (III.24.) sz., a 14/2004. (VII.7.) sz., a 31/2004. (XII.15.) sz., a 25/2005.  
(XII.21.) sz.,a 7/2006. (III.3.) sz., a 28/2006. (XII.4.) sz., a 15/2007. (VII.5.) sz., a 31/2007. 

(XII.12.) sz., az 1/2009. (I.21.) sz. és a 19/2010. (XII.22.) sz. KT. rendeletekkel 
módosított 

25/2003. (X.15.) sz. KT. rendelet 
módosításáról. 

 
 

7. napirend: Kiemelt városi rendezvények tárgyában (13. sz. anyag)  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a rendezvények az előterjesztésben szerepelnek és a 
hozzájuk rendelt összegekkel megrendezhetőek? (Válasz: igen, az előző évben fele ennyi volt 
a költségvetése a városi rendezvényeknek.)  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja a bizottság nevében, hogy egy rendezvényért egy felelős legyen kijelölve. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az EEB véleménylapja szerinti felsorolás alapján bocsátja szavazásra a napirenddel 
kapcsolatos javaslatokat.  
 
A helyi kitüntetések költségvetési keretösszegébe kerüljön bele az év közalkalmazottja 2 fő, 
az év köztisztviselője 1 fő, jutalom összege (I. 23-i ülésre)a táblázatban szereplő összegbe 
kerüljön beépítésre.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti a JÜSZB javaslatát, amely szerint kerüljön összevonásra, egy napos rendezvényként, 
a Paradicsom Fesztivál és az augusztus 20-i ünnepség.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást kér arról, hogy a Paradicsom Fesztivál és az augusztus 20-i ünnepség egy napon 
kerüljön-e megtartásra.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - nem kapott 
többséget.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javaslatának az alapját az adja, hogy szeretné színvonalassá tenni mindkét rendezvényt, 
nagyobb létszámú lakossági részvétellel.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
A felelősségi körök legyenek pontosan megjelölve. Az augusztus 20-án a FKKK a szervező, 
október 23-án az FKKK, a Polgármesteri Hivatallal közösen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Módosító javaslatként előadott javaslatra kéri a szavazást, Gráf Mihály képviselő úr 
elmondása alapján. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A módosításokkal együtt a I. határozati javaslatban foglaltakról kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, Kiemelt 
városi rendezvények tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

10/2012. (I.25.) KT határozat 
Kiemelt városi rendezvények tárgyában 

(13. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1./  a 2012. évi állami ünnepek rendjét az alábbiak szerint hagyja jóvá: 
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I. Állami ünnepek 
 
Állami ünnep Rendezésért felelős 

intézmény,  szervezet 
Költségvetési igény 

Március 15. 
 
Helyi kitűntetések 
adományozása 
 

FKKK, 
 
Polgármesteri Hivatal 

 180.000,- Ft  
 
1.250.000,-Ft 

Augusztus 20.  FKKK 
Polgármesteri Hivatal 

  180.000,- Ft    
   
 

Október 23. FKKK 
Polgármesteri Hivatal 

  180 000,- Ft 
 

Összesen:  1.790.000,-Ft  
(bruttó) 

 
 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésében az elfogadott 
összegeket építtesse be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő:azonnal. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, a II. fejezet az EEB véleménylapján felsoroltakat követve, és kéri a szavazást a 
javaslatokról:  
 
A Paradicsomfesztivál időpontja augusztus 11-e legyen.  
Szavazás eredménye: 0 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget. (A Paradicsomfesztivál ideje: augusztus 25.)  
 
A II. Paradicsomfesztivál szervezője a Polgármesteri Hivatal, közreműködő a FKKK.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett,  
elfogadva.  
 
A II. Paradicsomfesztivál költségvetésére 500 e Ft-ot javasol a Bizottság.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A 44. Fóti szüret és a II. Fröccsfesztivál rendezvények biztonsági intézkedések megtétele és a 
résztvevők részéről, erről a nyilatkozatok beszerzése. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett,  
elfogadva.  
 
A 44. Fóti szüret és a II. Fröccsfesztivál rendezvények felelőse a FKKK, közreműködő a 
Polgármesteri Hivatal.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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A 44. Fóti Szüret és a II. Fröccsfesztivál rendezvények költségkerete 2.3oo e Ft legyen a 
javaslat szerint.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Regionális vers és prózamondó verseny időpontja 2012. november 10.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az Advent keretösszege: díszkivilágítás 4oo e Ft, programokra 2oo e Ft.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett,- elfogadva.  
 
Németh Kálmán Általános Iskola 100 éves jubileumára 600 e Ft a keretösszeg, a javaslat 
alapján.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A Tavaszi Hadjárat összege 50.000 Ft a javaslat alapján.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A közalkalmazottak napja május 30. felelős a Polgármesteri Hivatal, közreműködő az FKK. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javaslatot tesz, a II. fejezethez a Garay János Általános Iskola költészetnapi rendezvényére 
180 e Ft-ot javasol. Gyermeknapi program keretét 650 e Ft-ra javasolja megemelni. A 
köztisztviselők napja költségkeretét javasolja a bizottság nevében 300 e Ft-ra emelni. Kéri a 
Képviselő-testület támogatását.  
 
Földi Pál képviselő:  
Támogatja Szabó Mihály képviselő úr javaslatát. A rendezvényekre biztosított összegek 
nyújtottak lehetőséget a színpad és minden kellék, a színészek tiszteletdíjáhozl is. Időpontok 
eltolódnak az idén Pünkösd miatt, amikorra nem kívánják tenni a főzőversenyt és 
vadásznapot.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Hozzáteszi kérdésként a korábbi felvetésekhez, hogy miért húsvétkor van a tavaszi hadjárat 
rendezvénye? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy nem fóti rendezvény a tavaszi hadjárat, ütemterv szerint 
haladnak, az idén a húsvét beleesik. Mivel húsvétkor érkeznek, nem lesz fogadás és ünnepség. 
Emiatt az összeg 10 ezer forinttal csökkent.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elfogadja, hogy hagyományosan augusztus 20-a utáni héten kerüljön megrendezésre a 
Paradicsom Fesztivál.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja Szabó Mihály elnök úr javaslatát:  
A költészet napi rendezvény( Garay Iskola) költségkerete 180 e Ft legyen.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - nem 
kapott többséget.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kiegészíti korábbi hozzászólását azzal, hogy a gyermeknap külön rendezvény lesz, 200 e Ft-
ból nem lehet megoldani.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Városi gyermeknap költségkerete 650 e Ft-ban kerüljön meghatározásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül – elfogadva.  
 
Szavazásra bocsátja, a köztisztviselők napja költségkerete 300 e Ft-ban kerüljön 
meghatározásra.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és ellenszavazat nélkül, - 
elfogadva.  
 
A II. határozati javaslatra a módosításokkal egyben kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
A II. sz. határozati javaslat nem került elfogadásra, ezért a következő testületi ülésre 
kéri visszahozni, döntéshozatal céljából.  
 
A III. sz. határozati javaslathoz érkezett módosító indítványokat ismerteti és szavazásra 
bocsátja az alábbiakat:  
 
A III. határozati javaslat a Vörösmarty kunyhó felújításával kapcsolatos, amely szerint az 1. 
pont kerüljön törlésre, a 2./ pontként javasolja a bizottság, hogy a 2012. évi költségvetésbe 
800 e Ft összeg kerüljön beépítésre, a 175 éves Vörösmarty kunyhó felújításának kivitelezési 
munkálataira.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, a Kiemelt 
városi rendezvények tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

11/2012. (I.25.) KT határozat 
Kiemelt városi rendezvények tárgyában 

(13. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 
2012. évi költségvetésébe 800 e Ft, azaz Nyolcszázezer forint összeget építtessen be a 175 
éves Vörösmarty kunyhó felújítása céljára. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A bizottság által hozott 1. pontra vonatkozó módosító javaslatot visszavonja.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr nem tartózkodik a teremben, a 
Képviselő-testület 9 fővel van jelen, szavazatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a IV. határozati javaslatban az ünnepségi kellékekkel kapcsolatban a 
bizottsági javaslat az, hogy a városi rendezvényekhez 1 db rendezvénysátor vásárlására 400 e 
Ft keretet biztosítanak. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Támogatást kér a IV. határozati javaslat módosításához, abban a tekintetben, hogy a városi 
rendezvények kerete 1 M Ft keretösszeg legyen, és ebből megvásárolásra kerülne minden 
szükséges kellék. (arculati kellékek is)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja, hogy a nyomtatásban soha meg nem jelent kiadványt, ami Fótról szól, az 18oo-as 
évek elejétől olvasmányos módon mutatja be a város történetét, megjelentetné az 
Önkormányzat és ezt ajándékozni és árusítani is lehet.  
 
Hegedüs Miklós könyvvizsgáló:  
Javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a következő ülésre a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság készítsen egy számítást, mert a környező önkormányzatok is bérlik a különböző 
nagyságú sátrakat felszereléssel és felépítéssel együtt. Gazdaságossági számítást ajánl erre a 
célra, mert működési költségből egyszerűbb kifizetni, mint felhalmozásiból.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a véleménylapokon a kereteket jelentős mértékben emelik a 
javaslattévők. A megállapodás értelmében a bizottsági vélemények kialakítása után, 
utolsóként tárgyalta volna a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, ami nem így történt. Ebből 
fakadóan olyan költségigényt fogalmaztak meg, ami nem tartható.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Egyetért Lévai Sándorné képviselő asszony véleményével, de összességében a spórolás 
megvalósul.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Azt a véleményét fogalmazza meg, hogy a rendezvények költségei igen magasak, míg a város 
fejlődése nem támogatott olyan mértékben, ahogy azt a városlakók elvárhatnák.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy a hagyományok megőrzése, az ünnepek méltó megtartása fontos, 
és ehhez ragaszkodni kell. Az előterjesztésben magasabb összegek szerepeltek, óhajok címén. 
A tavalyinak a duplája az összeg, ezért úgy látja, hogy lehet csökkenteni ezt a keretet.  
 
A rendezvénysátorra a módosító indítványok szavazásakor 400 e Ft-ot szavazott meg a 
Testület. Könyvvizsgáló úr javaslata alapján ezt a döntést visszavonásra javasolja.  
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Szavazás eredménye: 7 igen szavazatta, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az előterjesztés IV. határozati javaslatára vonatkozó szavazás visszavonásra került.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr nem tartózkodik a teremben, a Képviselő-
testület 10 fővel dönt.  
 
A V. határozati javaslatban foglaltak kéri a képviselők szavazatát, amely a civil szervezetek és 
egyházak kulturális tevékenysége céljából kulturális pályázati alapot biztosít 1 M Ft 
keretösszeggel. A határozati javaslat szövegére kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, a Kiemelt 
városi rendezvények tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

12/2012. (I.25.) KT határozat 
Kiemelt városi rendezvények tárgyában 

(13. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1./ úgy dönt, hogy a helyi civil szervezetek és egyházak kulturális tevékenysége támogatása 
céljából Kulturális Pályázati Alapot biztosít 1 M Ft, azaz Egymillió forint keret összeggel,  
 
2./ felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy a kulturális pályázat koordinálási munkáját 
végezze el, 
 
3./ felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe az 1.000 e Ft, 
azaz Egymillió forint keret összeget építtessen be a Kulturális Pályázati Alap céljára. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Véleménye szerint, ha a Képviselő-testület létrehoz egy pályázati alapot, akkor célszerű 
felkérni a Jegyzőt, hogy a pénzösszeg felhasználására vonatkozóan készüljön egy egzakt 
szabályzat.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 1 M Ft-ról 2 M Ft-ra javasolta 
felemelni, valamint a 2. pontban a szabályzat kidolgozását javasolja a bizottság.  
Azért nem támogatja ezt a javaslatot, mert az előző szavazással felkérte a Képviselő-testület   
az EEB-t, hogy koordinálja ezt a pályázati alapot, és ebben benne van a szempontrendszer 
kidolgozása is. E nélkül nem tudja elvégezni a feladatát, ezért abban a pontban a JÜSZB 
javaslata is benne van.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy nem látja a javaslatban az egyházakra vonatkozó pályázati lehetőséget.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja, hogy külön legyen meghatározva a civilek és az egyházak részére a pályázati 
összeg fele-fele arányban kerüljön meghatározásra.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja, hogy a helyi civil szervezetek kulturális támogatása céljából kulturális 
pályázati alap keretösszegét 2 M Ft-ra megemeli a Képviselő-testület. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester szünetet rendel el.  
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szünet után, 17 óra 04 perckor folytatja a Képviselő-testület a 
munkát, 9 fő van jelen, az ülés határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javaslatot tesz napirendcserére, a „Hypo Bank” és a „barackos” előterjesztés tárgyalását 
javasolja következőként, amihez érintettek érkeztek a testületi ülésre. Szavazásra bocsátja a 
javaslatot.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

8. napirend: A „Belterületi útfejlesztés Fóton” projekt keretében megvalósult útépítési 
beruházás kapcsán felmerült panaszok kivizsgálása, az eseti bizottság összefoglaló 
jelentése és intézkedési terv-javaslata elfogadása tárgyában (16. sz. anyag)  

 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a Bizottság véleménye az volt, hogy a leírt esetek rendezése a Hivatal 
kompetenciájába tartozik, ezért a Képviselő-testületnek nem kell ezzel foglalkoznia.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Úgy véli, hogy a Képviselő-testület által létrehozott bizottság javaslatait a Képviselő-testület 
elfogadja, akkor az úgy értelmezendő, hogy a Hivatal elvégzi a rá vonatkozó feladatokat.  
 
Földi Pál képviselő: 
A bizottság elnökeként elmondja, hogy javaslatokat tettek, a feladat túlmutat azon, hogy csak 
a Hivatal foglalkozzon vele. A csapadékvíz elvezetése akkut probléma, és erre a Képviselő-
testületnek a költségvetés tervezésekor elkülönítetten kell beterveznie összeget.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja a Képviselő-testület számára a határozati javaslat elfogadását és erről kéri a 
szavazást.  
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
„Belterületi útfejlesztés Fóton” projekt keretében megvalósult útépítési beruházás kapcsán 
felmerült panaszok kivizsgálása, az eseti bizottság összefoglaló jelentése és intézkedési terv-
javaslata elfogadása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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13/2012. (I.25.) KT határozat 
A „Belterületi útfejlesztés Fóton” projekt keretében megvalósult útépítési beruházás 
kapcsán felmerült panaszok kivizsgálása, az eseti bizottság összefoglaló jelentése és 

intézkedési terv-javaslata elfogadása tárgyában 
(16. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az eseti bizottság által 
előterjesztett Intézkedési Tervet elfogadja 
 
1.1/ A Képviselő testület felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési Tervben I. ponttal jelölt 
kivitelezőtől igényelt feladatokban a Fóti Közszolgáltató Kft bevonásával, a kivitelező felé -
garanciális kötelezettség keretében- a javítási feladatok elvégzését hivatalosan jelezze-, majd 
követelje meg.  
 
1.2./A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri polgármesteren keresztül a Fóti 
Közszolgáltató Kft. ügyvezetőjét, hogy az Intézkedési Terv II. ponttal jelöl Fót Város 
Önkormányzat intézkedéseihez tartozó 1.1.-1.3. alpontjaiban rögzített feladatokat a 2012. évi 
karbantartási keret terhére végezze el. 
 
2./A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy az Intézkedési Terv II. 
ponttal jelölt Fót Város Önkormányzat intézkedéseihez tartozó 2.1., 2.2. alpontjában foglalt 
feladatok végrehajtására az intézkedéseket tegye meg. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület által megalkotandó, 
Fót Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló KT. rendelet-tervezetébe a 
csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos munkák fedezetéül szolgáló költségvetési fedezetet 
építtesse be.  
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy Képviselő-testület által megalkotandó, 
Fót Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló KT. rendelet-tervezetét a 3./ 
pontban szereplő kötelezettségvállalás beépítésével terjessze be a Képviselő-testület elé 2012. 
február 15-ig. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, a Kivitelező cég, valamint a Fóti Közszolgáltató KFT irányába 
történő értesítésre: 2012. január 30., az Intézkedési Tervben megjelölt I. pont alá tartozó 
Kivitelezői feladatok végrehajtására: 2012. május 31., az Intézkedési Terv II. ponttal 
jelölt Fót Város Önkormányzat intézkedéseihez tartozó, 1.1.,1.3. alpontjaiban rögzített 
feladatok végrehajtására: folyamatosan, az Intézkedési Terv II. Fót Város 
Önkormányzat intézkedéseihez tartozó, 1.2. alpontjában rögzített feladatok 
végrehajtására: 2012 március 31., az Intézkedési Terv II. Fót Város Önkormányzat 
intézkedéseihez tartozó, 2.1., 2.2. alpontjaiban foglalt feladatok végrehajtására: 
folyamatosan, az ismeretterjesztő anyag vonatkozásában 2012. június 30., csapadékvíz 
elvezetéssel kapcsolatos munkák fedezetének az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló …/2012. (…) sz. KT. rendeletébe történő beépítésére, a Képviselő-
testület és szervei részére történő beterjesztésére: 2012. február 15. 
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9. napirend: HYPO NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 
azonosítóval kibocsátott kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési 
számla Raiffeisen Bank Zrt-hez történő áthelyezése tárgyában (23. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az előterjesztés célja a lekötött pénzek átvezetése kedvezőbb kamatozású számlára. Ismerteti 
a tárgyalás során hangzott el, hogy a jogi hátteret a bank biztosítja, és nekünk azt el kell 
fogadni. A kamatnyereség, amit el lehet érni, az legkevesebb 1 havi összeg.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a bank döntésein kívül az Önkormányzatra jogszabályok vonatkoznak, amely 
alól a bank akarata ellenére is be kell tartanunk. A kötvényszerződésben rögzítve van, hogy a 
fel nem használt pénzeszközök befektetési számláról történő áthelyezéséhez a bank engedélye 
szükséges. A hasonló szerződésekért fele ennyi összeget kérnek ügyvédi irodák.  
 
Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló: 
Elmondja, hogy a Hypo Bankkal kötött szerződésben a pénz mozgatásáról nincs szó. A Hypo 
Bank, lehetővé tette számunkra a pénzmozgatást, és a feltételeket megszabta. A 
Versenyszabályzat alkalmazásával elvész a kamatkülönbség.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elismétli a tárgyaláson feltett kérdését, amely arra irányult, hogy saját jogászt vehetünk-e 
igénybe ehhez a tranzakcióhoz. A válasz egyértelmű nem, volt.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a szerződésben az van, hogy a pénz áthelyezéséhez is a Hypo Bank 
engedélye szükséges. Kérdése, hogy miért nem teheti meg az Önkormányzat, hogy felveszi a 
pénzét és áthelyezi máshová? Miért kell háromoldalú megállapodás, ha a kötvény-szerződés 
erre nem terjed ki? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a legutóbbi Hypo Bankos tárgyaláson ott volt a Könyvvizsgáló úr, Lévai 
képviselő asszony, Bartos Sándor alpolgármester úr, és ő maga is, és közösen kérték, hogy 
járuljon hozzá a bank, a pénzünk áthelyezéséhez magyarországi bankhoz. A válasz az volt, 
hogy hozzájárul, azzal a feltétellel, hogy ő hozza a szerződést elkészítő jogi irodát, és ő 
mondja meg, hogy melyik bankfiókhoz hozhatjuk át. Ez a bank a Raiffeisen Bank. Ide át lehet 
hozni a fel nem használt pénzt és ott kedvezőbb kamatot tudunk elérni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kérdése: mi lesz a következménye, hogy ha az önkormányzat, mint számlatulajdonos leveszi 
a pénzét és áthelyezi máshová?  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A kötvény felhasználásának részletezése benne van a szerződésében. Ha nem arra akarjuk 
felhasználni, akkor nem járulnak hozzá a kifizetéshez.  
 
Hegedüs Miklós könyvvizsgáló:  
Ismerteti a szerződés 6.6 és 6.7 pontját. Ennek alapján kötheti ki a bank, hogy a pénzt hová 
viheti az Önkormányzat, a bank számára történő biztosíték megtartása érdekében. 
 



27 

 

Fábry Béla képviselő: 
Elmondja véleményét, amely szerint Szabó képviselő úrnak a közbeszerzési eljárás 
lefolytatása érdekében vannak aggályai, ezért azt a javaslatot teszi, hogy a Képviselő-testület 
hozzon egy egyszeri határozatot arra vonatkozóan, hogy ebben az esetben eltekintünk a 
közbeszerzési eljárástól. Ha nem szükséges ez, mert nem esik a közbeszerzési eljárás 
kötelezettsége alá, akkor indítványozza a határozati javaslat szavazásra bocsátását.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Felhívja a figyelmét Fábry Béla képviselő úrnak, hogy a szerződést ő írta alá.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Válaszul elmondja, hogy Szabó képviselő úr nem értette a szerződésben foglaltakat, erre 
reagált hozzászólásában.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szavazást indítványoz a JÜSZB javaslatára, amely arra vonatkozik, hogy a versenyszabályzat 
alapján történjen a szerződés megkötése.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
A határozati javaslat 1. pontjának módosítására kéri a szavazást, amely az alábbi:  
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, Fót Város 
Önkormányzata 2008. június 11. napján 13.712 ezer Svájci frank értékű 
kötvénykibocsátásából, jelenleg a HYPO NOE Gruppe Bank AG befektetési számlán lévő, fel 
nem használt pénzeszköz Raiffeisen Bank Zrt-hez történő átvezetését.  
 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító indítványát, amely szerint: mielőtt a 
háromoldalú megállapodás előkészítésére megbízást ad, kezdeményezzen tárgyalást a 
Raiffeisen Bank Zrt képviselőjével, a pénzeszköz áthelyezés általuk támasztott feltételeivel 
kapcsolatban. A határozati javaslat 1. pontjába kerül ez a szövegrész.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 2./ pontra a javaslat: 2012. évi költségvetésben 1 M Ft keretösszeget terveztessen be a 
kötvénykibocsátásból származó szabad forrást, a Raiffeisen Bank Zrt-hez való telepítésének 
költségére.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 3./ pontra a javaslat: Kezdeményezze a Hypo Banknál a dokumentáció aláírására adott 
2012. február 28-i határidő módosítását és a Bank megbízásából eljáró Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság az iroda 2200 EU + ÁFA megbízási díjra tett árajánlat megerősítését.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A három elfogadott pontot egyben, határozati javaslatként szavazásra bocsátja.   
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, HYPO 
NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 azonosítóval kibocsátott 
kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési számla Raiffeisen Bank Zrt-hez 
történő áthelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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14/2012. (I.25.) KT határozat 
HYPO NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 azonosítóval 

kibocsátott kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési számla Raiffeisen 
Bank Zrt-hez történő áthelyezése tárgyában 

(23. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, Fót Város 
Önkormányzata 2008. június 11. napján 13.712 ezer Svájci frank értékű 
kötvénykibocsátásából, jelenleg a HYPO NOE Gruppe Bank AG befektetési számlán lévő, fel 
nem használt pénzeszköz Raiffeisen Bank Zrt-hez történő átvezetését.  
Megbízza a Polgármestert, hogy a háromoldalú megállapodás előkészítés érdekében 
kezdeményezzen tárgyalást a Raiffeisen Bank Zrt képviselőjével, a pénzeszköz áthelyezés 
általuk támasztott feltételeivel kapcsolatban. 
 
2./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetésben 1 M Ft keretösszeget 
terveztessen be a kötvénykibocsátásból származó szabad forrás Raiffeisen Bank Zrt-hez való 
telepítésének költségére.  
 
3./ Felhatalmazza a Polgármestert, hogy kezdeményezze a Hypo Banknál a dokumentáció 
aláírására adott 2012. február 28-i határidő módosítását és a Bank megbízásából eljáró Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság az iroda 2200 EU + ÁFA megbízási díjra tett árajánlat 
megerősítését. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság indítványát: javasolja egy munkacsoport 
létrehozását, melynek feladata a Polgármester és a Képviselő-testület választási ígéretének 
megfelelően a kötvénykibocsátás körülményeinek tisztázása. Hi: 2012. május 31. A 
munkacsoport tagjaira tett javaslatok: Bartos Sándor alpolgármester, Pozderka Gábor 
alpolgármester, Lévai Sándorné képviselő, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke, dr. 
Szotyori Judit, az Önkormányzat jogi képviselője, Hegedüs Miklós könyvvizsgáló, Juhász 
András pénzügyi osztályvezető, és 1fő külső szakértő.  
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
A Képviselő-testület, 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, HYPO 
NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 azonosítóval kibocsátott 
kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési számla Raiffeisen Bank Zrt-hez 
történő áthelyezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

15/2012. (I.25.) KT határozat 
HYPO NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 azonosítóval 

kibocsátott kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési számla Raiffeisen 
Bank Zrt-hez történő áthelyezése tárgyában 

(23. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a HYPO NOE Gruppe és Fót Város 
Önkormányzata által HU000342621 azonosítóval kibocsátott kötvény fel nem használt 
vételárához kapcsolódó befektetési számla Raiffeisen Bank Zrt-hez történő áthelyezéséhez 
kapcsolódóan úgy dönt, hogy munkacsoportot hoz létre, melynek feladata a Polgármester és a 
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Képviselő-testület választási ígéretének megfelelően a kötvénykibocsátás körülményeinek 
tisztázása. 
A munkacsoport tagjai Bartos Sándor alpolgármester, Pozderka Gábor alpolgármester, Lévai 
Sándorné képviselő, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke, dr. Szotyori Judit, az 
Önkormányzat jogi képviselője, Hegedüs Miklós könyvvizsgáló, Juhász András pénzügyi 
osztályvezető, és 1fő külső szakértő. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Hi: 2012. május 31. 
 
 

10. napirend: A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett fejlesztések tervezésének közbeszerzése tárgyában (27. sz. 
anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Tájékoztatja a jelenlévőket az előterjesztésben foglaltakról, és felkéri a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy követelést a költségvetésbe nem lehet beállítani, ezért javasolják, hogy a 6o 
M Ft összeg, 50 M Ft-ra legyen lecsökkentve.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kéri, hogy a napirend tárgyához tartozó, korábban már elhatározott rendelet készüljön el 
mielőbb. Elmondja, hogy úgy tudja, hogy a „barackos építőközösség” jogilag nem létezik, 
mert nem gyűlt össze elég aláírás a létrehozása érdekében.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Válaszában ismerteti a rendelet-tervezettel kapcsolatban, hogy a barackos tulajdonosai 
végignézték a tervezetet és benyújtották a módosítási javaslataikat. A Képviselő-testület úgy 
határozott, hogy a rendeletet addig nem fogadja el, amíg a jognyilatkozatokat a tulajdonosok 
alá nem írták, amelyben vállalják a tulajdonuk után fizetendő 3.5oo Ft/m² költséget. A 
jognyilatkozatok begyűjtése most zajlik, a szervezést megkezdeni akkor lehet, hogy ha a 
tulajdonosok 80 %-a vállalja a költségeket. Elmondja továbbá, hogy jogilag az építőközösség 
valóban nem létezik, de nem is kell bejegyezni, mert ha elfogadja a Képviselő-testület a 
rendeletet és az Önkormányzat felvállalja a projekt menedzselését, akkor minden egyes 
tulajdonossal egyenként fog szerződést kötni és amennyiben a ráháruló költségeket 
valamilyen ok miatt nem tudja teljesíteni, akkor adó módjára történik a behajtás. Amennyiben 
a jognyilatkozatok a megadott százalékban nem érkeznek be, akkor az Önkormányzat sem 
vállalja a menedzselést.  
Az Önkormányzat területei utáni előzetes befizetések rendelkezésre állnak, hozzá kell tenni a 
hozzájárulást, mint különbözetet. Így a közbeszerzési eljárás befejezéseként el fog készülni a 
közmű-terv.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a be nem fizetett kötelezettség az ingatlanokra ráterhelhető.  
 
Földi Pál képviselő: 
Hozzáteszi a korábbi véleményekhez, hogy a tulajdonosok áttekintették ezt a jogi helyzetet, 
az építőközösség nem jogi személy, ezért nem is alakítottak építő közösséget. Kiegészíti az 
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információkat azzal, hogy a 201-es „barackos” nem most lesz belterületbe vonva. Évekkel 
ezelőtt megtörtént, a helyrajzi számok is négyjegyű számok már ezen a területen. A befolyó 
összegekből a közműfejlesztési tervezése indul meg ennek a területnek is.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy első lépésként a közművesítéssel tud elindulni ennek a területnek a 
fejlesztése, ha a megállapodás létrejön a tulajdonosok között. A közművesítés megkezdése 
sürgető, mert befektetők mennek el innen, mert nincs közművesített területünk. Fót érdekelt 
az iparűzési adó befizetésében, mert bevételt termel a városnak, és a munkahelyteremtések 
céljából is fontos a befektetők idevonzása.  
  
Fábry Béla képviselő: 
A jognyilatkozatok begyűjtésével kapcsolatban a Képviselő-testület döntése 2011. november 
30. volt, mint végső határidő.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Megerősíti Fábry Béla képviselő úr által elmondott határidőt, hozzáteszi, hogy határidőre a 
jegyző nem készítette el a jognyilatkozatot, amikor elkészült, a tulajdonosok kifogással éltek, 
újra visszakerült, és elhúzódott a nyilatkozatok begyűjtése emiatt. Jelenleg azok megkeresése 
van folyamatban, akik nem jelentkeztek.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Elmondja, hogy a határidő eltolódása okán, nem vetette el a Képviselő-testület ezt a tervét, 
ezért tájékoztatási szinten kerüljön a képviselők elé, hogy hol tart a folyamat. A korábbi 
határozati javaslatot pedig módosítani szükséges a jelen állapot miatt, véleménye szerint.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszul elmondja, hogy a késésnek objektív okai vannak, december 12-én ment ki az első 
papír, amin még módosítani is kellett, ezért a november 30-i számonkérés is lehetetlen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a határozati javaslathoz érkezett módosító javaslatot:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja azzal a 
kiegészítéssel, hogy 50 M Ft tervezési költségre biztosított keretösszeg, forrása a tulajdonosok 
által tulajdoni arányoknak megfelelően korábban már megfizetett fejlesztési hozzájárulás 
összege.  
Az Önkormányzat által az önkormányzati terület után fizetendő rész.  
A módosítási javaslatokra kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot, kiegészítve azzal, hogy Barkóczi Péter 
helyett dr. Kuzmann Katinka kerül megnevezésre a Bíráló Bizottságba. A külső személy az 
építőközösség képviseletében Schuszter József legyen.  
Az ismertetett módosításokkal egyben kéri a határozati javaslatra a szavazást.  
 
A Képviselő-testület, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, a volt 
0201 hrsz-ú terület, jelenleg 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú ingatlanon tervezett 
fejlesztések tervezésének közbeszerzése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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16/2012. (I.25.) KT határozat 
A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú ingatlanon tervezett 

fejlesztések tervezésének közbeszerzése tárgyában 
(27. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 464/2011. 
(X.19.) sz. KT határozatának 3.2./ alpontját az alábbiak szerint: 
1.1./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően Bíráló Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Földi Pál képviselőt, Lévai 
Sándorné képviselőt, Dóráné dr. Kuzmann Katinka, Fegyveres Péter köztisztviselőket, 
továbbá - az Építőközösség képviseletében eljáró - Schuszter Józsefet. 
 
2.1./ A Képviselő-testület felkéri, az 1.1./-es alpontban megnevezett Bíráló Bizottságot, hogy 
alkalmazzanak elektronikus árlejtést, tárgybani közbeszerzési eljárás során. 
 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján az aljegyzőt, hogy az 2.1./-es alpontban 
meghatározott elektronikus árlejtéshez szükséges szoftver beszerzését az Önkormányzat 
Versenyszabályzata szerint bonyolítsa le. 
 
2.3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 5o M Ft keretösszegedet különít el tervezési 
költségre, amelynek forrása a tulajdonosok által tulajdoni arányoknak megfelelően korábban 
már megfizetett fejlesztési hozzájárulás összege. Az Önkormányzat által az önkormányzati 
terület után fizetendő rész.  
 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tervezési szerződés fedezetére, 
bruttó 60.000.000.-Ft keretösszeget terveztessen be az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe. 
3.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.2/ alpontban meghatározott 
elektronikus árlejtést biztosító szoftver fedezetére, bruttó 250.000.-Ft keretösszeget 
terveztessen be az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, 2.2./ beszerzés lebonyolítása a döntést követő 20 napon belül. 
 
 

11. napirend: A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló, a 
18/2011. (V.27.) KT. rendelettel módosított 26/2008. (XII.10.) sz. KT. rendelet 
módosítása tárgyában (6. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy az EEB nem tárgyalta az anyagot, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  
elfogadásra javasolja a tervezetet, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát 
felolvassa.  
„Az építtető járműtároló, parkoló- és rakodóhelyeket (a továbbiakban: parkoló) az építmény 
használatba vételéig köteles biztosítani. A fennmaradási engedélyezési eljárásban a végleges 
fennmaradási engedély kiadásának feltétele a parkolók megoldása.” szövegrész helyébe a 
„Az építtető járműtároló, parkoló- és rakodóhelyeket (a továbbiakban: parkoló) az építmény 
használatba vételéig köteles megépíteni. A fennmaradási- és használatba vételi engedélyezési 
eljárásban a végleges fennmaradási- és használatba vételi engedély kiadásának feltétele a 
parkolók kialakítása.” 
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Polgár Erzsébet aljegyző:  
Ismerteti, hogy a fennmaradási és használatbavételi engedélyezési eljárásban a végleges 
fennmaradás és használatbavételi engedély kiadásának feltétele a parkolók kialakítása.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy az eredeti rendeletben nincs benne csak a használati engedély, 
azért került beépítésre így a szöveg, mert olyan észrevételek érkeztek, hogy bizonyos 
építkezések megkapják az épületre használatbavételi engedélyt azelőtt, mielőtt készen lenne a 
parkoló. Ezért az épületre akkor lehet megadni a használatbavételi engedélyt, ha készen van a 
parkoló is.  
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát. „Az építtető 
járműtároló, parkoló- és rakodóhelyeket (a továbbiakban: parkoló) az építmény használatba 
vételéig köteles biztosítani. A fennmaradási engedélyezési eljárásban a végleges 
fennmaradási engedély kiadásának feltétele a parkolók megoldása.” szövegrész helyébe a 
„Az építtető járműtároló, parkoló- és rakodóhelyeket (a továbbiakban: parkoló) az építmény 
használatba vételéig köteles megépíteni. A fennmaradási- és használatba vételi engedélyezési 
eljárásban a végleges fennmaradási- és használatba vételi engedély kiadásának feltétele a 
parkolók kialakítása.” 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Módosító javaslat továbbá:  „A Bizottság a rendeletalkotási javaslatot elfogadásra javasolja 
azzal, hogy a R. 1. §-ában részletezett díjkedvezmény 3 év alatt göngyölített összege nem 
haladhatja meg az igazolt költségeket, ráfordításokat.” 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett,- 
elfogadva.  
 
A két módosítással a rendelet elfogadására tesz javaslatot, és kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, -
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2/2012. (I.27.) sz. KT. önkormányzati rendeletét 

a város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló, 18/2011. (V.27.) sz. KT 
rendelettel módosított 

26/2008. (XII.10.) sz. KT. rendelet 
módosításáról 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát, amely szerint: Képviselő-testület felkéri 
a Polgármester útján a jegyzőt, hogy a parkolókkal kapcsolatos jogszerű közterület használat 
ellenőrzésére, és az ellenőrzés eredményéről számoljon be legkésőbb a Bizottság júniusi 
rendes ülésén. 
 
A Képviselő-testület, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, A város 
gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló, a 18/2011. (V.27.) KT. rendelettel 
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módosított 26/2008. (XII.10.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

17/2012. (I.25.) KT határozat 
A város gépjármű elhelyezési feltételeinek elősegítéséről szóló, a 18/2011. (V.27.) 

KT. rendelettel módosított 26/2008. (XII.10.) sz. KT. rendelet módosítása tárgyában 
(6. sz. anyag) 

 
Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján a jegyzőt, hogy a 2/2012. (I.27.) sz. KT. 
rendelet alapján a parkolókkal kapcsolatos jogszerű közterület használat ellenőrzésére.  
Az ellenőrzés eredményéről készült beszámoló kerüljön benyújtásra a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság júniusi ülésére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. júniusi Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülése.  
 
 

12. napirend: Fót Város közigazgatási területén, új háziorvosi rendelő létesítése 
tárgyában (8. sz. anyag)  

 
Fábry Béla képviselő: 
Kifejezi egyetértését a jelenlegi rendelő kiváltásának szükségessége érdekében. A korábbi 
Képviselő-testületnek szándékában állt ezt kiváltani, annak ellenzői a jelen helyzet élvezői 
lennének. Reméli, hogy patika is fog létesülni az orvosi rendelővel egy helyen. Úgy gondolja, 
hogy személyes érdekeltség jelenik meg önkormányzati mezben.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti a Szírt Invest Kft által építeni kívánt egészségház meghiúsulásának okát, amely a 
parkoló megoldhatatlansága volt, és ezért az engedélyt nem kapták meg az építkezésre. A 
népszavazás ebben az ügyben eredménytelen volt, nem ment el elég szavazó. Az épület egy 
idegen cég tulajdona lett volna és nem az önkormányzaté. Elmondja, hogy Dr. Kővágó 
Kálmán rendelője ebben a tervben nem szerepelt. Dr. Kővágó Kálmán megtartotta volna  
ingatlan tulajdonát, de az Önkormányzat érdeke az, hogy a saját tulajdonában létesüljön 
orvosi rendelő.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Kiegészíti a megszólalásokat azzal, hogy hogy az előző testület vállalta be a Hypo Bankot, a 
rakétabázis ügyének kezdeményezését, az egészségházat is. Véleménye szerint ez nagy 
vagyoni kárt okozott a városnak.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Szírt Invest Kft, ha befektetni kívánt Fóton, a jelenlegi orvosi rendelő kibővítésével, 
felújításával kapcsolatban sikeres lett volna. MSZP-s újságíró házát vásárolta meg, és ott 
kívánt létrehozni egészségházat. Ezért az a véleménye, hogy az volt egy gazdasági 
összefonódás. Nem volt megfelelő méretű a telek és a parkoló megoldására sem volt 
lehetőség. A Vörösmarty tér 9. sz. alatti önkormányzati ingatlan megfelelő lett volna, de 
eladásra került, emiatt újra be kell, fektessen az Önkormányzat az orvosi rendelő megoldása 
érdekében.  
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Fábry Béla képviselő: 
Elmondja, hogy a korábbi egészségházat ingyenesen kapta volna meg a város. A 
kötvénykibocsátással kapcsolatban elismeri, hogy rossz időpontban köttetett az üzlet. Ennél 
azonban rosszabb megoldás lett volna, ha nincs kötvénykibocsátás, mert akkor a város földjeit 
5o-6o %-os áron elvitték volna azok a bankok, akiknek a város tartozott. A kötvénykibocsátás 
oka ez volt. A Vörösmarty téri ingatlant hatodszori meghirdetésre sikerült eladni, orvosi 
rendelő kialakítása az épületben nem volt tervben. Veszteség – véleménye szerint -  nem érte 
a várost.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az egészségház szerződéséből egy pontot emel ki. A kötelezettségek a jelenlegi tulajdonossal 
kapcsolatban kerültek megállapításra a szerződésben, de a következő tulajdonosra ezek nem 
vonatkoztak volna. Egy tulajdonosváltás esetén a 99 évre vonatkozó ingyenes használat 
megszűnhetett volna.  
 
dr. K ővágó Kálmán, háziorvos:  
Kiegészíti Fábry úr hozzászólását azzal, hogy a jelenlegi ingatlan, amiről szó van, akkor 
került megvételre, amikor az előző testület megszavazta a két külső területet, Kisalagot, és az 
ő rendelője külön maradását a központi rendelőtől. A szóban forgó ingatlant nem Tamási 
László vásárolta meg, hanem a Somlyó Patika. A vásárlásból kiszámolható „előny” – 1,5 M 
Ft-ot jelent személyenként.  
 
Koncz János képviselő:  
Indítványozza a vita lezárását és a szavazás megkezdését.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti az EEB bizottsági véleményét és szavazásra bocsátja azt.  
EEB véleménye:  
„1.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan forgalmi szakértői vélemény 
alapulvételével nettó 17.000.000 Ft értékben vételi ajánlatot tesz a Medicus Lánc Bt. 
(székhely: 2151 Fót, Rákóczi u. 37.) és a Somlyó Bt. (székhely: 2151 Fót, Deák F. u. 20/a.) 
osztatlan közös tulajdonát képező, a Fót belterület, 1530 hrsz., természetben a 2151 Fót, 
Eötvös utca 2. szám alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 356 m2  

nagyságú ingatlan teljes (1/1-ed) tulajdoni illetőségére. 
1.2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.1. pontban megjelölt ingatlanon 
egy felnőtt háziorvosi rendelőt valósít meg az első ütemben és vele párhuzamosan elindítja a 
második ütemben megépülő második felnőtt háziorvosi rendelő és gyermekorvosi rendelő és 
védőnői szolgálat HÉSZ módosítással kapcsolatos tervezését, engedélyezését.” 
 
A Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, Fót 
Város közigazgatási területén, új háziorvosi rendelő létesítése tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 

18/2012. (I.25.) KT határozat 
Fót Város közigazgatási területén, új háziorvosi rendelő létesítése tárgyában 

(8. sz. anyag) 
 

1.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan forgalmi szakértői vélemény 
alapulvételével nettó 17.000.000 Ft értékben vételi ajánlatot tesz a Medicus Lánc Bt. 
(székhely: 2151 Fót, Rákóczi u. 37.) és a Somlyó Bt. (székhely: 2151 Fót, Deák F. u. 20/a.) 
osztatlan közös tulajdonát képező, a Fót belterület, 1530 hrsz., természetben a 2151 Fót, 
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Eötvös utca 2. szám alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 356 m2  

nagyságú ingatlan teljes (1/1-ed) tulajdoni illetőségére. 
 
1.2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.1. pontban megjelölt ingatlanon 
egy felnőtt háziorvosi rendelőt valósít meg az első ütemben és vele párhuzamosan elindítja a 
második ütemben megépülő második felnőtt orvosi rendelőt és gyermekorvosi rendelőt és 
védőnői szolgálat HÉSZ módosítással kapcsolatos tervezését, engedélyezését. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 

13. napirend: Művelődési Ház felújítása tárgyában (9. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti összefoglalóan az előterjesztésben foglaltakat, a tervekről kialakított véleményeket.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, a határozati javaslat 1.2./ pontjának módosítására vonatkozó bizottsági javaslatot, 
amely szerint javasolják a Képviselő-testület számára, hogy a kiviteli tervek elkészítése 
tekintetében meghívásos tárgyalást folytasson le a Hivatal a Versenyszabályzatban foglaltak 
szerint, az 1.1./ pontban meghatározott elvek elkészítésére.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felhívja a figyelmet az előterjesztés 2. sz. mellékletére, amelyet felolvas.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy véleménye szerint amennyiben a tervekhez szerzői jog fűződik, abban az 
esetben is pályáztatni kell meghívásos módon, a terv egy engedélyezési terv, tervszám nélkül, 
amely átdolgozásra szorul.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosítási javaslat véleménye szerint nem jó, hanem meghívásos versenytárgyalást írjon 
ki.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Véleménye szerint, ha elfogadjuk az ingyenes tervet, megállapodásra jutunk a tervezővel, 
hogy dolgozza át a statikai vélemény alapján az engedélyeztetési tervet, és megkapjuk az 
engedélyt, akkor a saját szabályainknak megfelelően kell eljárnunk a kiviteli tervek 
tekintetében. Akkor valóban be kell tartani. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a határozati javaslatban foglaltakat és a JÜSZB véleménylapján szereplő módosítást, 
amely nem egyezik azzal, amit Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke mond.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Javasolja, hogy az ülésvezetés egyeztessen a bizottsági döntések értelmezéséről, ne menjen el 
az idő felesleges vitákkal. Indítványozza a vita lezárását, a bizottság javaslatát szavaztassa 
meg az ülésvezető.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Javasolja a határozati javaslat 1.2./ pontjához egy pont beépítését, hogy a kiviteli tervek 
tekintetében a meghívásos tárgyalások a Versenyszabályzat szerint folyjanak le.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Gráf képviselő úr által tett módosítási javaslat elfogadására kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Ismerteti továbbá, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati 
javaslatot azzal a módosítással, hogy 1. 2 alpontban szereplő tervek a belső építészetet is 
foglalják magukba azzal, hogy a 2.3 alpontban hivatkozott bíráló bizottság tagjai közé Gráf 
Mihályt és Grigalek Lászlót javasolja, valamint a 3.1 alpontban a felújítás járulékos 
költségére 100 M Ft keretösszeg kerüljön beépítésre az önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe.  
Ismerteti, hogy a JÜSZB Szabó Mihály és Földi Pál képviselőket javasolta a bizottságba.  
 
Indítványozza, hogy a legtöbb szavazatot elért 2 képviselő kerüljön be a bizottságba.  
Szavazást indítványoz a nevekről: 
 
Földi Pál képviselő. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
Gráf Mihály képviselő.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Grigalek László képviselő. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Grigalek László és Szabó Mihály képviselők újra szavaztatása 
következik az egyenlő szavazati arány miatt.  
 
Grigalek László képviselő.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kihirdeti, hogy a bíráló bizottság tagjai Gráf Mihály és Szabó Mihály képviselő urak.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító határozati javaslatát teszi fel szavazásra a két 
névvel kiegészítve.  
„A Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot azzal a módosítással, hogy az 1.2./ 
alpontban szereplő tervek a belső építészetet is foglalják magukba, azzal a kiegészítéssel, 
hogy a 2.3./ alpontban hivatkozott Bíráló Bizottság tagjai közé Gráf Mihályt  és Szabó 
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Mihályt  javasolja, továbbá azzal a kiegészítéssel, hogy a 3.1./ alpontban a felújításra és 
járulékos költségeire 100.000 M Ft keretösszeg kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésébe.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatról a módosításokkal egyben kéri a képviselők döntését. 
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 
Művelődési Ház felújítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

19/2012. (I.25.) KT határozat 
Művelődési Ház felújítása tárgyában 

(9. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 2012-es 
költségvetési évben fel kívánja újítani a Művelődési Házat (2151 Fót, Vörösmarty tér 3. szám)  
1.1./ A Képviselő-testület elfogadja az Elpídia Tervezőiroda (2120 Dunakeszi, Berzsenyi u. 
5/c.) által közérdekű felajánlás keretében felajánlott, a Művelődési Házra készített 2011. 
június 10. - tervszám nélkül - terveit. 
 
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az Elpídia 
Tervezőirodával a 1.1./ alpontban elfogadott tervek korszerűsítése - a Muszasi Kft. által 2011. 
július 20-án készített - statikai felmérés megállapításait figyelembe véve – átdolgozása, 
továbbá az engedélyes szintű kidolgozása tárgyában. A tervek kiviteli szintű kidolgozása 
tekintetében a Versenyszabályzatban foglaltak szerint vállalkozói ajánlatkérési eljárást 
folytasson le azzal, hogy a tervek a belső építészetet is foglalják magukba. 
 
1.3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a 1.2./ pontban foglalt 
tárgyalások eredményre vezetnek, úgy kössön tervezési szerződést az 1.2./ pontban 
meghatározott tervezési munkák elvégzésére. 
1.4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1.2./ alpontban meghatározott tervek 
elkészültét valamint a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság jóváhagyását követően a tervek 
építési engedélyezési eljárását kérelmezze. 
 
2.1./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárást kíván 
lefolytatni az 1./ pontban meghatározott Művelődési Ház 1.2./ továbbá az 1.4./ alpontban 
meghatározott tervek szerinti felújítás kivitelezése tárgyában, figyelemmel a kiírás 
időpontjában érvényes és hatályos, közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi 
CXXIX. törvényben rögzített ún. értékhatár szabályrendszerre.  
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy a 2.1./ alpontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást - az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára tekintettel, - folytassa 
le. 
2.3./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló 
Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Gráf Mihály és Szabó Mihály képviselőket, 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka és Fegyveres Péter köztisztviselőket valamint Dobsa Sándor 
Közbeszerzési Tanácsadót. 
2.4./ A Képviselő-testület felkéri a Bíráló Bizottság elnökét, hogy a 2.1./ alpontban foglalt 
közbeszerzési eljárás eredményhirdetésével kapcsolatban, - az ajánlattevők ajánlati 
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kötöttségének beálltát követően, - készíttessen előterjesztést a Képviselő-testület soron 
következő ülésére, döntéshozatal végett. 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.2/ pontban foglalt tervezési 
szerződés fedezetére, bruttó 100 M Ft keretösszeget terveztessen be az Önkormányzat 2012. 
évi költségvetésébe. 
3.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.4/ pontban foglalt engedélyezési 
eljárás igazgatási, szolgáltatási valamint szakhatósági díjait terveztessen be az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésébe. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, 1.2./ tárgyalások lefolytatása a Képviselő-testületi döntést követő 15 
napon belül;  1.3./ szerződéskötés a Képviselő-testületi döntést követő 20 napon belül; 
1.4./ engedélyezési eljárás megindítása a tervdokumentáció átvételét követő 5 napon 
belül; 2.1./ közbeszerzési eljárás kiírása a jogerős építési engedélyek kézhezvételét 
követő 10 napon belül; 2.4./ a közbeszerzési eljárás ajánlati kötöttség beálltát követő 
soron következő Képviselő-testületi ülés. 
 
 

14. napirend: Károlyi Clarissa Alapítvány támogatási kérelme tárgyában (10. sz. anyag)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
Ismerteti, hogy a bizottság nem foglalt állást a napirend vonatkozásában, mert a becsatolt 
támogatási szerződés-tervezetben benne maradt a tavalyi év szerződésének tartalma. A 
támogatási kérelem hiányos volt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr nem tartózkodik a teremben. A Képviselő-
testület létszáma 9 fő, határozatképes. 
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Károlyi Clarisse 
Alapítvány támogatási kérelme tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

20/2012. (I.25.) KT határozat 
Károlyi Clarisse Alapítvány támogatási kérelme tárgyában 

(10. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ a Károlyi Clarisse Alapítvány által működtetett Oltalom Időskorúak Átmeneti 
Gondozóháza működési költségeihez 500.000.-Ft/hó támogatást biztosít. 
2./ felhatalmazza a polgármestert, hogy a Károlyi Clarisse Alapítvánnyal kössön támogatási 
szerződést, 2012. évre. 
3./ felkéri a polgármestert, hogy a fenti támogatási összeget a 2012. évi költségvetésbe 
tervezze be. 
4./ felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban értesítse a Károlyi 
Clarisse Alapítvány képviselőjét. 
5./ felkéri a polgármestert, hogy a támogatás összegét az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetési rendeletében szerepeltesse.  
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Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Károlyi Clarisse Alapítványnak a döntésről történő értesítésére: a 
döntést követő 8 napon belül. A 2012. évi költségvetés tervezete benyújtásával egyidőben 
a támogatási összeg költségvetésben történő megjelenítése. 

 
 

15. napirend: Az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Szervezeti 
és Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá státuszigényének engedélyezése  
tárgyában (12. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy az EEB és a JÜSZB elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
azzal a módosítással javasolja elfogadásra, hogy az SZMSZ alapjául szolgáló jogszabályok 
körét aktualizálni kell, továbbá az SZMSZ 2012. január 1. napjától hatályos.  
Az előterjesztésben foglalt határozati javaslatra kéri a szavazást a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság kiegészítésével.  
 
A Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az 
Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Szervezeti és Működési 
Szabályzatának jóváhagyása, továbbá státuszigényének engedélyezése tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

21/2012. (I.25.) KT határozat 
Az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Szervezeti és 

Működési Szabályzatának jóváhagyása, továbbá státuszigényének engedélyezése 
tárgyában 

(12. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat engedélyezett státuszainak számát 2,5 fővel megemeli. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat 1. sz. mellékletben csatolt Szervezeti és Működési Szabályzatát – az 1. 
pontban rögzített státuszemelésnek megfelelően módosítva – jóváhagyja, azzal a 
kiegészítéssel, hogy az SzMSz alapját szolgáló jogszabályok körét aktualizálni kell, az 
SzMSz 2012. január 1-től hatályos.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, az intézmény igazgatójának a döntésről történő értesítésére: a 
döntést követő 5 napon belül. 
 
 

16. napirend: Óvodai és iskolai beíratások 2012/2013. tanévre tárgyában (14. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat. Hozzászólásra jelentkezés nem történt, ezért 
szavazásra bocsátja a módosító indítványokat.  
 
Az EEB javaslatára egészüljön ki a határozati javaslat a Népművészeti Szakközép-, 
Szakiskola és Gimnázium beiratkozási időpontjával, amely: 2012. június 28. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Az általános iskolai beíratás időpontja 3 nap legyen, április 18., 19., 20., Az első két nap a 
körzetbe tartozó gyerekeket kell beíratni, a harmadik napon a nem körzetbe tartozó 
gyerekeket.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az óvodai beíratás mellé kerüljön a bölcsődei beíratás időpontja is. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatra egyben kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Óvodai és 
iskolai beíratások 2012/2013. tanévre tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

22/2012. (I.25.) KT határozat 
Óvodai és iskolai beíratások 2012/2013. tanévre tárgyában 

(14. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a településen működő óvodák, általános iskolák, 
középiskolák, alapfokú művészeti iskolák beíratási időpontjait az alábbiak szerint határozza 
meg:  
• Óvodai és bölcsődei beíratás időpontja:                               2012.  április 18-19-20. 
• Általános iskolai beíratás időpontja:                 2012.  április 18-19-20. 
• Népművészeti Szakközép-, Szakiskola időpontja:          2012.  június 28. 
• Pótbeíratás:                                                         2012.  augusztus 28. 
• Zeneiskola                                                          2012.  szeptember 4-5. 
• Művészeti oktatás               2012.  szeptember 4-5. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, intézményvezetők 
Határid ő: folyamatos; az intézményvezetők értesítése a határozat meghozatalától 
számított: 15 nap. 
 
 

17. napirend: Fóti egyházi gyülekezetek támogatása tárgyában (18. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát, amely 
szerint az 5 gyülekezet egészüljön ki a görög-katolikus gyülekezettel, amely 
szórványgyülekezetként van jelen Fóton. Szavazásra bocsátja a javaslatot.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Elmondja, hogy az EEB javasolta, hogy ebben az évben kerüljön a költségvetésbe 
betervezésre az egyházi hitéleti és kulturális rendezvények támogatása. Azt a véleményét 
fogalmazza meg, hogy az önkormányzatnak hitéleti támogatást nem szabadna nyújtania.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy az EEB azt kéri a Képviselő-testülettől, hogy a keretösszeg tekintetében és a 
résztvevő egyházak tekintetében szavazza meg a testület, és hatalmazza fel az Emberi 
Erőforrás Bizottságot arra, hogy az elosztás szempontjait a február hónapra dolgozza ki a 
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résztvevőkkel konzultálva. A hitéleti támogatás „közösségformálási támogatásra” cserélődjön 
fel a meghatározás.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja a támogatás pontos meghatározását, a 2. pontban pedig javasolja a két református 
gyülekezeteket egybe vonni.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Azt a véleményét fogalmazza meg, hogy ha támogatást ad az önkormányzat a felekezeteknek, 
akkor azt a magániskolát, amely gyermekek nevelésével foglalkozik, kapjon szintén 
támogatást.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja, hogy a támogatások elszámolási kötelezettsége szerepeljen a határozatban.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvassa a határozati javaslat szövegét pontonként.  
 
1./…. úgy dönt, hogy a fóti egyházi gyülekezetek közösségformáló tevékenysége céljára 
1.200 e Ft , azaz Egymillió-kettőszázezer forint keretösszeget biztosít az önkormányzat 2012. 
évi költségvetésében. 

Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  

 
A módosításokkal egyben a határozati javaslatra kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Fóti egyházi 
gyülekezetek támogatása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

23/2012. (I.25.) KT határozat 
Fóti egyházi gyülekezetek támogatása tárgyában 

(18. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1./ úgy dönt, hogy a fóti egyházi gyülekezetek támogatása céljára 1.200 e FT, azaz Egymillió-
kettőszázezer forint keretösszeget biztosít az önkormányzat 2012. évi költségvetésében. 

2./ a fóti egyházi gyülekezeteket támogatja: 

• Baptista Gyülekezet:  
• Evangélikus Gyülekezet:  
• Központi Református Gyülekezet:  
• Kisalagi Református Gyülekezet:  
• Római Katolikus Gyülekezet 
• Görög-Katolikus Gyülekezet 

3./ felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzat 2012. évi költségvetésébe az 1.200 e Ft, 
azaz Egymillió-kettőszázezer forint keret összeget építtesse be a fóti egyházi gyülekezetek 
támogatása céljára. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: folyamatos, az egyházak értesítése a határozat elfogadását követően: 15 nap 
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18. napirend: Németh Andrásné ingatlan felajánlása tárgyában (17. sz. anyag)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottság tagjai között van olyan személy, akinek tulajdona van az említett 
területen, nem szavazott, így nem volt határozatképes a bizottság.  
Javasolja, hogy a Képviselő-testület ne vesse el ezt az ajánlatot, mert később, értékesíteni 
lehet a területet, haszonnal.  
 
Németh Andrásné, tulajdonos:  
Elmondja, hogy a „barackosban” van 3 telkük, amelyet el szeretnének adni. Az árból 
hajlandóak engedni, telkenként 1-1 M Ft-ot.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti a rendelettervezetben szereplő egységes árat, amelyet 4.000 Ft-ban kíván 
meghatározni az Önkormányzat, mert a további költségeket nem tudja vállalni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Elmondja, hogy a területtel kapcsolatban sok éven keresztül elmaradtak a fejlesztések. Ezért 
most lehetőséget lát arra, hogy a város vagyona gyarapodhasson.  
A felajánlott 4.000 Ft és 8.000 Ft közötti különbség túl nagy, 4.000 Ft-ért senki nem fogja 
eladni a területét. Ezért azt javasolja, hogy jelentse ki az Önkormányzat, hogy nem kíván 
területet vásárolni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a Képviselő-testület azt vállalta, hogy ezt a területet fejleszteni kívánja, és 
nem óhajt területeket vásárolni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Módosító javaslatot tesz a telek vételárára az Önkormányzat részéről: 6.000 Ft/m².  
 
Földi Pál képviselő:  
Elmondja, hogy nem ért egyet az egységáron történő vásárlással, mert minden egyes tárgyalás 
és hely más. A 4.000 Ft-os m² árat támogatja a továbbiakban is.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Bejelenti, hogy érintettség okán nem vesz részt a szavazásban.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Bejelenti, hogy érintettség okán nem vesz részt a szavazásban.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a napirenddel kapcsolatos szavazásokban 9 
fővel jár el, a Képviselő-testület határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja a 6.000 Ft/m² vételi árat, mint indítványt.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatára kéri a szavazást, amely szerint nem kívánja 
megvásárolni az Önkormányzat a telkeket.  
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Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - nem kapott 
többséget.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A megfogalmazást úgy tartja egyértelműnek, hogy az Önkormányzat nem kíván telket 
vásárolni, de az esetlegesen felajánlott telkekért 4.000 Ft/m² árat fizet egységesen. Ezt a 
rendelet-tervezet vitája során kell meghatározni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Összefoglalva a hozzászólásokat ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság most úgy 
nyilatkozott, hogy nem kívánja megvenni a felajánlott telkeket, és ha a jognyilatkozatokban a 
megfelelő létszámú tulajdonos vállalja a közműfejlesztési költség befizetését, akkor 
rendeletben szabályozottan, automatikusan a vételi ajánlatot is megteszik. Amíg nincs annyi 
jognyilatkozat, hogy közművesítésre kerül a terület, addig 4.000 Ft-ért sem tudja megvenni az 
Önkormányzat.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy Földi Pál képviselő úr felszólalására reagál, amely szerint 4.ooo Ft-os 
ajánlatot tett, amennyiben ez nem javaslat volt, akkor nem kell szavazni róla. A rendelet 
elfogadása egy másik dolog lesz.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy Földi Pál képviselő úr az összeget a rendeletben történő 
rögzítéshez javasolta elfogadásra.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A rendelet pillanatnyilag nem tárgyalási alap, csak elhangzó vélemények. Az Önkormányzat 
ott a területen csak felajánlás esetén akar telket vásárolni. Most úgy tűnik, hogy a Képviselő-
testület erre az ajánlatra nemet mondott.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a napirend tárgyában döntés nem született, a terület 
közműfejlesztési befizetését igazoló nyilatkozatok beérkezéséig nem foglal állást a rendelet 
módosításáig, amely ezt a beruházást szabályozza.  
 
 

19. napirend: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi tevékenységéről     
                szóló beszámolója tárgyában (3. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti, hogy az EEB nem támogatja a határozati javaslat elfogadását, amíg nem tisztázódik 
az ügyeleti ellátás. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kéri az iratok becsatolását, 
amelyek alapján a költségkímélőbb megoldást javasolja a kistérség Fót számára az ügyelet és 
a gyepmesteri feladatok ellátása tekintetében. Elmondja, hogy a költségek különbözősége volt 
az, ami kétségeket ébresztett, és emiatt került előtérbe ennek a vizsgálata. Ezek után alakult ki 
az a vélemény, hogy a kistérségi orvosi ügyeletet el lehet látni OEP normatívából is ilyen 
feltételekkel. Tehát a kezdeményezés a kistérségi Pénzügyi Bizottság ülésén és társulási 
tanácsülésen vetődött fel.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Egyetért Pozderka Gábor alpolgármester úr által elmondottakkal, és hozzáteszi, hogy a 
beszámoló nincs aláírva.  
 
Földi Pál képviselő:  
Csatlakozik Szabó Mihály képviselő úr véleményéhez. A beszámolóban szerepel, hogy Fót 
számára költségkímélőbb megoldást kell találni az orvosi ügyeleti ellátás és a gyepmesteri 
feladatok ellátása tekintetében. A beszámoló formai hibájára ő is felhívja a figyelmet, mert 
aláírás nélkül érkezett az anyag.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A felrótt hiányosság magyarázataként elmondja, hogy mellékletként csatolták a beszámolót és 
a fejlécen szerepel az „s.k.” megjelölése a készítő neve mellett.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság bizottsági módosító határozati javaslatára kéri a képviselők 
döntését, amely nem javasolja elfogadásra a beszámolót a kistérségi orvosi ellátás 
tisztázásáig.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Módosító indítványt fogalmaz meg: a határozati javaslat B variációja úgy hangozzon, hogy 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulásának 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosító határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület, 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolója tárgyában, az 
alábbi határozatot hozta: 
 

24/2012. (I.25.) KT határozat 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolója 

tárgyában 
(3. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulásának 2011. évi munkájáról szóló beszámolót. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 

20. napirend: Fót-Csömör nagyközényomású gázelosztó vezeték építéséhez szükséges  
                  tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában (4. sz. anyag)  

 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Pontosítást kér, amely szerint az Önkormányzat a terv alapján elvégzendő munkálatokhoz 
adja a támogatást. Támogatja a bizottság a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati 
javaslatát.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A JÜSZB javaslatára kéri a szavazást, amely a határozati javaslat 1./ pontját fogalmazta át.  
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 
0176/1 hrsz-ú közterület vonatkozásában, az N+F Mérnökiroda Kft. által készített az ALAG-
GÖDÖLLŐ átadó, FÓT-CSÖMÖR nagyközépnyomású gázelosztó vezeték összekötés és 
CSÖMÖR III. gázfogadó telepítés munka című és Msz T-04/11 munkaszámú terv alapján 
elvégzendő munkálatokhoz.” 
 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság kiegészítésére kéri a szavazást.  
„Elosztó tudomásul veszi, hogy a hozzájáruló tulajdonát képező ingatlanon lévő fák kivágása 
engedélyköteles és az Önkormányzat tulajdonát képezik.” 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosításokkal egyben a határozati javaslatra kéri a képviselők döntését.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót-Csömör 
nagyközényomású gázelosztó vezeték építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

25/2012. (I.25.) KT határozat 
Fót-Csömör nagyközényomású gázelosztó vezeték építéséhez szükséges tulajdonosi 

hozzájárulás megadása tárgyában 
(4. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 

0176/1 hrsz-ú közterület vonatkozásában, az N+F Mérnökiroda Kft. által készített az 
ALAG-GÖDÖLLŐ átadó, FÓT-CSÖMÖR nagyközépnyomású gázelosztó vezeték 
összekötés és CSÖMÖR III. gázfogadó telepítés munkacímű és Msz T-04/11 munkaszámú 
terv alapján elvégzendő munkálatokhoz. 

 
2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a Fót, 

0176/1 hrsz-ú közterületen 1400 m²-t érintő vezetékjogi megállapodás aláírására. 
 
3. Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki és a 

mellékelt vezetékjogi megállapodást írja alá, azzal, hogy kerüljön rögzítésre, hogy az 
elosztó tudomásul veszi, hogy a hozzájáruló tulajdonát képező ingatlanon lévő fák 
kivágása engedélyköteles és az Önkormányzat tulajdonát képezik. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntésről való értesítésre, a hozzájárulás kiadására: a döntést 
követő 15 napon belül.  
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21. napirend: Fót, Széchenyi István utca és környéke szennyvízcsatornázása 
engedélyezéséhez és építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása 
tárgyában (5. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Jüszb módosító javaslatára kéri a szavazást, amely szerint:  
„1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, a Fót 
1291, 1267, 1204, 1149, 1148, 1289, 1177, 1195, 1246  helyrajzi számú közterületeken 
szennyvíz csatorna építésére vonatkozóan, a KÖZMŰCOOP KKT. által készített „Fót, 
Károlyi István u., - Széchenyi István u., - Széchenyi István köz, - Munkácsy Mihály utca 
szennyízcsatornázása, kiviteli terv felülvizsgálata” munkacímű, és KG-2011-05 munkaszámú 
terv alapján elvégzendő munkálatokhoz.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Más hozzászólás és javaslat nem érkezett, ezért a módosítással egyben a határozati javaslatra 
kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót, Széchenyi 
István utca és környéke szennyvízcsatornázása engedélyezéséhez és építéséhez szükséges 
tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

26/2012. (I.25.) KT határozat 
Fót, Széchenyi István utca és környéke szennyvízcsatornázása engedélyezéséhez és 

építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában 
(5. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja, a Fót 
1291, 1267, 1204, 1149, 1148, 1289, 1177, 1195, 1246  helyrajzi számú közterületeken 
szennyvíz csatorna építésére vonatkozóan, a KÖZMŰCOOP KKT. által készített „Fót, 
Károlyi István u., - Széchenyi István u., - Széchenyi István köz, - Munkácsy Mihály utca 
szennyízcsatornázása, kiviteli terv felülvizsgálata” munkacímű, és KG-2011-05 munkaszámú 
terv alapján elvégzendő munkálatokhoz. 
      
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
tulajdonosi hozzájárulást a Vízjogi Létesítési engedélyezésben eljáró tervező részére adja ki.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a döntésről való értesítésre azonnal, a hozzájárulás kiadására: a döntést 
követő 15 napon belül.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a 4. sz. anyag tárgyalásához csatlakozva újabb módosító indítvány 
merült fel, ezért a Képviselő-testület visszatért az anyag tárgyalásához.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a gázvezeték építése hosszában, idős fák vannak, amelyek kivágásra kerülnek 
az építkezés miatt. Ennek helyébe a beruházó kötelessége legyen, hogy a kivágott fákat 
pótolja. A módosító indítványra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -, elfogadva.  
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22. napirend: A KMOP-4.6-1-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat   benyújtása  
tárgyában (15. sz. anyag)  

 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Módosító javaslatot terjeszt a Képviselő-testület elé. A határozati javaslat 1. pontja 
változatlanul maradna, a 2. ponttól a következő változatást javasolja a Bizottság.  

2. pont: felkéri a Polgármestert, hogy a Versenyszabályzat alapján folytassa le az 1. 
pontban foglalt esélyegyenlőségi terv elkészítésével kapcsolatos eljárást, 

3. pont: felkéri a Polgármestert, hogy a legkedvezőbb árajánlatot nyújtó pályázatot 
terjessze a következő képviselő-testületi ülés elé.  

A 4., 5., 6., pontot törlésre javasolja a Bizottság.  
Támogatják azt a javaslatot, hogy a projekt-menedzsmenti feladatokat a Hivatal lássa el, és az 
erre a célra elkülönített összeg, a team tagjai között kerüljön kiosztásra.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Azt a véleményét fogalmazza meg, hogy nem a Képviselő-testület feladata kiválasztani a  
közoktatási szakértői munkát elvégzőt. A Polgármester feladata a kiválasztás, ő kapja a 
felhatalmazást a testülettől.  
 
Földi Pál képviselő:  
A pályázatban elszámolható előzetes költségeket számolja el a Hivatal.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javaslata, hogy a döntés jogát a Képviselő-testület ruházza rá a Polgármesterre azzal, hogy a 
legalacsonyabb árt ajánló jelentkező kapjon felhatalmazást a feladat elvégzésére.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Hiányként rója fel, hogy az előterjesztésből kiderül, hogy van kiválasztott, de nem szerepel a 
megnevezése az esélyegyenlőségi terv elkészítőjeként.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja válaszában, hogy nincs kiválasztott pályázó, a határozati javaslat ide vonatkozó 
pontjait törlésre javasolják a bizottságok, ehelyett azt javasolják, hogy a Hivatal készítse el a 
pályázatot.  
 
Szántóné Jánosi Ildikó, Városfejlesztési Osztály vezetője:  
Ismerteti, hogy a Versenyszabályzat értelmében 1 M Ft alatti pályázat esetében a beszerzés 
becsült értéke nem éri el a bruttó 1 M Ft-ot, akkor a vállalkozói ajánlatkérés szabályait nem 
kell alkalmazni.  
Két ajánlat érkezett, egy 210 e Ft + ÁFA, és egy 300 e Ft + ÁFA körüli.  
A beadási határidő szoros, ezért a Polgármester által történő kiválasztás sokat lendít a 
lehetőségen. A Versenyszabályzat lehetővé teszi, hogy ne három árajánlat bekérése után 
szülessen meg a döntés.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslatra és annak módosításaira.  
 
Ismerteti, hogy a határozati első pontja változatlan.  
A 2. pont: felkéri a Polgármestert, hogy a Versenyszabályzat alapján a legjobb ajánlatot tevő 
szakértőt válassza ki az 1./ pontban foglalt feladatok elvégzésére.  
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Szavazásra bocsátja a javaslatot.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 3./ pont változatlan.  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a 4./ pont: felkéri a Jegyzőt, hogy a 
pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági tanulmányt és a pályázatot készíttesse 
el.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Juhász András, Pénzügyi Osztály vezetője:  
Ismerteti, hogy a projekt-menedzseri díjnál 2 % számolható el. A 4 % beállításra került külső 
cég bevonására, de ha ezt a Hivatal látja el, akkor a 2 % felüli rész a saját forrásunk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra tesz javaslatot a határozati javaslat 5./ pontját illetően.  
A Képviselő-testület dönt arról, hogy az 1./ pontban foglalt feladatok költségének fedezetére 
300 e Ft keretösszeget biztosít.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazásra bocsátja a következőket a határozati javaslat 5./ pontjához: „Felkéri a 
Polgármestert, hogy a projekt-menedzsmenti díjra 2.400 e Ft keretösszeget tervezzen be a 
pályázatban elszámolható módon.” 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazásra bocsátja a következőket a határozati javaslat 6./ pontjához: „Felkéri a 
Polgármestert, hogy az 1./ - 4./ pontban szereplő feladatokra összesen 2.700 e Ft-ot építtessen 
be az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe.  
 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az elfogadott módosításokkal egyben.  
 
A Képviselő-testület, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a KMOP-4.6-1-
11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat benyújtása tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 

27/2012. (I.25.) KT határozat 
A KMOP-4.6-1-11 Nevelési intézmények fejlesztése pályázat benyújtása tárgyában 

(15. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kifejezi azon szándékát, hogy KMOP-4.6.1-11 Új Széchenyi Terv Nevelési 
intézmények fejlesztése pályázat benyújtásához közoktatási szakértőt kíván 
igénybe venni a Fót Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Helyzetelemzést és 
Esélyegyenlőségi Tervének elkészítéséhez. 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a Versenyszabályzat alapján a legjobb ajánlatot tevő      
szakértőt válassza ki az 1./ pontban foglalt feladatok elvégzésére.  

3. felkéri a polgármestert, hogy kössön szerződést a 2. pont alapján kiválasztott 
közoktatási szakértővel. 

4. felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázat benyújtásához szükséges megvalósíthatósági 
tanulmányt és a pályázatot készíttesse el.  
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5. dönt arról, hogy az 1./ pontban foglalt feladatok költségének fedezetésre 300 e Ft 
keretösszeget biztosít. Felkéri a Polgármestert, hogy a projekt-menedzsmenti díjra 
2.400 e Ft keretösszeget tervezzen be a pályázatban elszámolható módon. 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az 1./és 4./ pontban szereplő feladatokra összesen 
2.700 e Ft-ot építtessen be az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 

23. napirend: A Fót Kossuth u. 30. szám alatti szociális bérlakás felújítása tárgyában  
                 (25. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a JÜSZB a lakás címének pontos kiegészítését kéri és a 2./ pontot törölni 
javasolja.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a 2. pontra árajánlatot senki nem tud adni. Pontos felmérést végezzenek el a 
Hivatal alkalmazottai, hogy milyen munkálatok elvégzése szükséges.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy konkrét árajánlat érkezett a munkák elvégzésére. Javasolja a 
határozati javaslat 2. pontját kiegészíteni a villanyszerelési munkálatok elvégzésével.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Nem látja indokoltnak Szabó Mihály elnök úr felvetését a lakás felmérésével kapcsolatban, 
véleménye szerint a Hivatalban dolgozók nem felkészültek egy ilyen jellegű felmérés 
elvégzésére.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Egyetért Gráf Mihály képviselő úrral abban, hogy a hivatali dolgozóknak nem az a feladatuk, 
hogy lakások állapotáról elemzést készítsenek, javasolja a helyi építészek versenyeztetését, 
akik általányért felméréseket végeznek ilyen esetekben.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a 2.7 alpontot javasolta kiegészíteni, „…és a 
lakás villamos hálózatának felmérése, esetleges felújítása.” szövegrésszel. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A JÜSZB javaslatát teszi fel szavazásra, amely szerint a lakás pontos címe kerüljön bele a 
határozati javaslatba. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatot egyben a módosításokkal teszi fel szavazásra.  
 
A Képviselő-testület, 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Fót Kossuth 
u. 30. szám alatti szociális bérlakás felújítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

28/2012. (I.25.) KT határozat 
A Fót Kossuth u. 30. szám alatti szociális bérlakás felújítása tárgyában 
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(25. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Kossuth u. 
30. II. em. 16. szám alatt található, Fót Város Önkormányzata tulajdonát képező 
önkormányzati bérlakást felújítja. 
  
2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott felújítás során, az alábbiakban felsorolt munkák tételes költségvetését és 
műszaki leírását készíttesse el: 
2.1./ A lakás külső és belső nyílászáróinak felújítása; 
2.2./ A lakás belső tisztasági festése, a vakolat javítása; 
2.3./ A lakásban a meglévő PVC padlóburkolatok cseréje; 
2.4./ A lakás szobájában a parketta felújítása; 
2.5./ A lakás fürdőszobájának és vizesblokkjának felújítása; 
2.6./ A fűtés megoldása, cserépkályha felújításával, vagy új fűtési mód kialakításával; 
2.7./ A teljes lakás érintésvédelmi felülvizsgálata, új villanyóra felszerelése és a lakás     
        villamos hálózatának felmérése, esetleges felújítása. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy folytasson le - Fót Város 
Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata alapján - vállalkozói ajánlatkérői 
eljárást a 2./ pontban meghatározott munkálatok elvégzésére. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, a 3./ pontban meghatározott 
vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően készíttessen előterjesztést a nyertes 
személyének kiválasztása, továbbá a munkálatok fedezetének biztosítása tárgyában, - 
döntéshozatal végett a Képviselő-testület 2012. február havi rendes ülésére. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, tételes költségvetés és dokumentáció elkészítésére a 2./ pont szerint: 
2012. január 30., a 3./ pont szerinti vállalkozói ajánlatkér ői eljárás lefolytatására: 2012. 
február 8., a 4. pont szerinti előterjesztés elkészítésére: a Képviselő-testület 2012. 
február havi rendes ülése. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bukta András képviselő úr távozott a Képviselő-testület üléséről, 
jelenlévők létszáma 10 fő, határozatképes.  
 
 

24. napirend: Dr. Mádly Zsolt volt polgármester, mint felperes Fót Város Önkormányzata, 
mint alperes ellen jutalom kifizetése iránt indított munkaügyi jogvitája tárgyban (24. 
sz. anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti Dr. Mádly Zsolt volt polgármester által indított per tárgyát. Ismerteti, hogy február 
14-én lesz a tárgyalás, és az Önkormányzat nem kíván a Polgármester úrnak jutalmat fizetni. 
A jogi képviselet ellátása érdekében megbízást kell adnunk ebben az ügyben dr. Nagy Attila 
ügyvéd úrnak, amelyet indítványoz.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
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Ismerteti, hogy egy korábbi SZMSZ rendeletbe rögzítve lett a polgármester számára a jutalom 
kifizetése befejezett projektek esetén. Ezért felteszi a kérdést dr. Szotyori Judith 
ügyvédnőnek, hogy van-e esélyünk rá, hogy megnyerjük a pert?  
 
dr. Szotyori Judith ügyvéd, az önkormányzat jogi szakértője:  
Mikrofonon kívül beszél, ezért nem jegyzőkönyvezhető az, amit mond.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Megítélése szerint dr. Szotyori Judith érintettség okán nem vehet részt ebben az ügyben, 
mivel képviselte korábban dr. Mádly Zsoltot bíróság előtt. Feladatul kapta a korábbi jegyző 
ezt az ügyet, de ő távozott a Hivatalból. Indítványozza, hogy a jegyző megbízása kerüljön 
visszavonásra, mivel  a megbízás okafogyottá vált a távozása miatt.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Az ügyvédnő érvelésével egyetért. Kérdésként veti fel, hogy 2011. november 4-én a 
Képviselő-testületet miért nem képviselte senki.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Indítványozza a Z525/2011. (XI.16.) KT határozat 1./- 3./ pontja hatályon kívül helyezését.  
 
A Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Dr. Mádly 
Zsolt volt polgármester, mint felperes Fót Város Önkormányzata, mint alperes ellen jutalom 
kifizetése iránt indított munkaügyi jogvitája tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

29/2012. (I.25.) KT határozat 
Dr. Mádly Zsolt volt polgármester, mint felperes Fót Város Önkormányzata, mint alperes 

ellen jutalom kifizetése iránt indított munkaügyi jogvitája tárgyban 
(24. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Z525/2011. (XI.16.) sz. KT 
határozatát.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
A határozati javaslatban foglaltakra tesz javaslatot, Dr. Nagy Attila ügyvéd megbízására a 
képviselet ellátására, és a Polgármester megbízására az ezzel kapcsolatos intézkedések 
megtételére. Szavazást indítványoz a javaslatról.  
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Dr. Mádly Zsolt 
volt polgármester, mint felperes Fót Város Önkormányzata, mint alperes ellen jutalom 
kifizetése iránt indított munkaügyi jogvitája tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 
 

30/2012. (I.25.) KT határozat 
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Dr. Mádly Zsolt volt polgármester, mint felperes Fót Város Önkormányzata, mint alperes 
ellen jutalom kifizetése iránt indított munkaügyi jogvitája tárgyban 

(24. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, felkéri dr. Nagy Attila 
ügyvédet, hogy - a Pp. 67. § (1) bekezdés c) pontja alapján - Fót Város Önkormányzatának 
jogi képviseletében a dr. Mádly Zsolt felperes által Fót Város Önkormányzat alperes ellen a 
Pest Megyei Munkaügyi Bíróság előtt indított és a 4.M.1381/2010. ügyszámon folyamatban 
lévő, jutalom kifizetése iránti  perben az alperest teljes jogkörrel képviselje, a per során a Pp. 
szabályai szerint a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak végrehajtása 
érdekében a szükséges intézkedést tegye meg 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a meghatalmazás aláírására 
a további jogcselekmények megtételére a Pp. és a bíróság külön felhívása alapján, 
folyamatosan. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felveti, hogy az egyebek napirendi pontban elfogadott és helyszínen kiosztott tervezett 
járások kialakításáról készült leiratot. Előterjesztés nem készült ebből a témából, de mindenki 
tehet javaslatot az interneten megadott email címre. Sajnálatát fejezi ki, hogy az elmúlt egy 
évben azok a javaslatok, amiket megfogalmazott, nem kerültek a testület elé, vagy nem lettek 
elfogadva és elhúzódtak. Ha ez nem így történik, eséllyel indulhattunk volna egy járásközpont 
címért is véleménye szerint. Ez a lehetőség elveszett.  
 
 

25. napirend: A volt mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre             
(1300 hrsz-ú)  történő elcserélése tárgyában (28. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvassa a határozatban foglaltakat. Ismerteti a módosítási javaslatokat és a korábbi 
határozatokat. Emiatt nem tudja értelmezni a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
véleménylapján lévőket, milyen jelzálogjogot akarunk bejegyeztetni, ha az értékegyeztetés 
után kifizetjük a különbözetet.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Módosító javaslat a 2.3./ ponthoz, 2016. decemberi határidőt javasol a Bizottság 
meghatározni.  
Aggályát fejezi ki, hogy ha esetleg a projekt nem valósulna meg, a 27 millió Ft szükséges a 
pályázati előkészítéshez, de nem lehet garantálni, hogy a pályázaton ki fog nyerni. Ha nem 
nyer, akkor lesz egy olyan ingatlan, amit nem lehet majd használni, mert az óvodát nem lehet 
kirakni belőle. A mozi épülete sem lesz a miénk és az ingatlan sem, amit a Katolikus 
Egyházközség megvesz és összevonatja a két telket. Amennyiben a projekt 2016. végéig nem 
valósul meg, az önkormányzat kezdeményezheti az eredeti állapot helyreállítását.  
Kiegészítő javaslatként hangzott el, hogy a támogatási szerződés külön pontban rendelkezzen 
a támogatási összeg visszafizetéséről arra az esetre, amennyiben a 2.3. pontban szereplő 
határidőre az óvoda nem épül fel. Ezért a KT felkéri dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy 
készítsen elő jelzálogszerződést, az egyházközség tulajdonában lévő támogatási szerződés 
szerinti visszafizetési kötelezettsége biztosítására (27 millió Ft, + járulékai).  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Sértőnek tartja Szabó Mihály képviselő úr hozzáállását a napirendhez, mert a környező 
településeken az önkormányzatok támogatják az egyházakat az óvodák létrehozása ügyében 
és nem bizalmatlansággal állnak szembe vele.  
Az EEB javaslatát ismerteti, a határozati javaslat 2./ pontját egy 2.5 alponttal történő 
kiegészítéssel. Az 13oo hrsz-ú ingatlan önkormányzat részére történő átadásáig minden 
fenntartási költség az Egyházközséget terheli.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Támogatja Szabó Mihály képviselő úr véleményét, mert felelős gondolkodásnak ítéli meg. A 
rendezést úgy kell megoldani véleménye szerint, hogy a bizalom a továbbiakban is 
fennmaradjon.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Közpénzből biztosíték nélkül nem tartja helyesnek a támogatás odaítélését. Javasolja, hogy 
biankóban ne szavazzon meg semmiféle szerződést a testület, ha elkészült a csereszerződés, 
célszerű visszahozni a Képviselő-testület elé azt.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Egyetért azzal, hogy a szerződés kerüljön Képviselő-testület elé. Fábry és Szabó képviselő 
urak megjegyzéseire válaszolva elmondja, hogy vagy nem olvasták el a szöveget, vagy más 
probléma van. Ismerteti, hogy a 4.1 pont rendelkezik arról, hogy kizárólag az óvoda építésére 
használhatja az Egyházközség az összeget. Az Egyházközség kötelezettséget vállalt arra, 
hogyha nem nyert, akkor is fel fogja építeni az óvodát, csak lassabban. Ezért kéri az 5 évet, 
hogy minden bizonnyal fel tudja építeni. A támogatásról pedig az elszámolási kötelezettsége 
benne van a szerződésben. Ha nem arra költötte, akkor bukott az egész szerződés.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Megismétli, hogy nem bizalmatlanságot jelent az, ha garanciákat követel az Önkormányzat a 
támogatása fejében arra az esetre, ha nem valósul meg a pályázat.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Támogatja a katolikus óvoda létrejöttét, és támogatja a városi óvoda létrejöttét is, de 
aggodalmát fejezi ki amiatt, hogy két pályázat 2012. évben nem fog létrejönni. A határozati 
javaslat kidolgozatlansága miatt, a garanciák hiánya miatt, tartózkodni fog a szavazástól.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy pályázik Fót és a Váci Egyházmegye. Ezért esély van mindkét pályázat 
elnyerésére.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A két ingatlan értékkülönbözete megfizetése után az Önkormányzat kérésére 1 csoporttal 
bővült az óvodai férőhelyek létszáma. Összefoglalva a véleményét, értéket értékkel cserélünk 
és lesz egy plusz óvodai csoport Fóton. Összehasonlításként elmondja, hogy 1 csoportszoba 
létrehozása az óvodában 50 millió Ft. Az Egyház meg fogja építeni az óvodát,   
telekeladásokból és egyéb forrásokból kiegészítve az önkormányzat által nyújtott 27 millió Ft-
ot.  
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Fábry Béla  képviselő: 
Elmondja, hogy ahhoz, hogy az Egyház beadja a pályázatot, nem szükséges, hogy a 
tulajdonában legyen az ingatlan, elég, ha a szándéknyilatkozatot csatol a pályázathoz, akkor 
már érvényes a támogatási igénye.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy volt egy módosító indítványa, hogy garanciát kíván beépíteni a 
támogatási szerződésbe. A támogatás megadását megszavazta, és továbbra is ezt a döntését 
tartja fent.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti, hogy az óvoda értéke az értékbecsléskor több, mint 80 millió Ft volt, arról mondott 
le az Egyház. Felmerült annak idején, hogy az Önkormányzat vegye meg a mellette lévő 
ingatlanokat, amely ellen ő maga szólalt fel. Ezért került meghatározásra úgy, hogy 
értékkülönbözetként fizeti az Önkormányzat a 27 millió Ft-ot.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szavazásra bocsátja a 60/2009. és a 241/2009. sz. határozat visszavonását.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a volt 
mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú) történő elcserélése 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

31/2012. (I.25.) KT határozat 
A volt mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú) történő 

elcserélése tárgyában 
(28. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a mai nappal 

visszavonja a 60/2009. (IV.29.) sz. KT határozatát. 
2./  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a mai nappal visszavonja a 241/2009. (XII.16.) 

számú KT határozatát. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a megfogalmazott módosító javaslatokra sorrendben.  

- Az EEB javasolta egy 2.5 pont felvételét: Az 1300-as hrsz-ú ingatlan 
önkormányzatnak történő átadásáig minden fenntartási költség az Egyházközséget 
terheli.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 
- elfogadva.  

- A 2.3 pontba új szöveget javasol a bizottság: amennyiben 2017. december 31-én az 
egyházközösség által 1300-as hrsz-ú ingatlan épület nem rendelkezik jogerős 
használatbavételi engedéllyel, úgy az Önkormányzat és az egyházközség a 
megváltozott tulajdoni viszonyokra való tekintettel a kialakult helyzetet újra tárgyalja.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, 
- elfogadva.  
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- A JÜSZB a 2.3 pontban 2016. január 1-i dátumot javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, - 
nem nyert többséget.  

- A támogatási szerződés külön pontban rendelkezzen a támogatási összeg 
visszafizetéséről arra az esetre, amennyiben a 2.3 pontban szereplő határidőre az 
óvoda épülete nem épül fel.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - 
nem nyert többséget.  

- A Képviselő-testület felkéri dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy készítse elő a 
jelzálog-szerződést az egyházközség tulajdonában lévő ingatlanra visszafizetési 
kötelezettség esetére.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - 
nem nyert többséget.  

- A 8.1 ponthoz: A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Szotyori 
Judith Ügyvédi Iroda által előkészített ingatlancsere-szerződést, és a használatba adási 
szerződést terjessze a Képviselő-testület elé. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 
- elfogadva.  

- A 8.2 ponthoz: A támogatási szerződést terjessze a Képviselő-testület elé a 2012. évi 
februári ülésre.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 
elfogadva.  

- A 10.2 ponthoz: a felmerült költségek fedezetéül 200 e Ft keretösszeget biztosít, 
amelyet a 2012. évi költségvetésbe tervezze be.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, 
- elfogadva.  
 

A módosításokkal egybeszerkesztett határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

 
A Képviselő-testület, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, a volt 
mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú) történő elcserélése 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

32/2012. (I.25.) KT határozat 
A volt mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz) történő 

elcserélése tárgyában 
(28. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elcseréli a kizárólagos 
tulajdonát képező - korlátozottan forgalomképes - Fót 1020 hrsz-ú, természetben 2151 Fót, 
48-as ifjúság úton található filmszínház ingatlanát, a Fót 1300 hrsz-ú természetben 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1300 hrsz-on található - a Gondviselés Óvoda - ingatlanára, amely Fóti Római 
Katolikus Egyházközség (továbbiakban: Egyházközség) 1/1 tulajdoni hányadát képezi. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlancserét az 
alábbiakban felsorolt feltételekhez köti: 
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2.1./ Az Önkormányzat az ingatlancsere-szerződés aláírását követő 60 napon belül a 1020 
hrsz-ú ingatlant az Egyházközség részére térítésmentes használatra átadja. 
2.2./  Az Önkormányzat 1300 hrsz-ú ingatlant a 1020 hrsz-ú ingatlanon tervezett Óvoda 
jogerős használatbavételi engedélyének kiadását követő 60 napon birtokba veszi. 
2.3./ Amennyiben 2017. december 31-én az Egyházközség által 1300-as hrszú ingatlan épület 
nem rendelkezik jogerős használatbavételi engedéllyel, úgy az Önkormányzat és az 
egyházközösség a megváltozott tulajdoni viszonyokra való tekintettel a kialakult helyzetet 
újra tárgyalja.  
2.4./ Az ingatlancserével kapcsolatos költségeket (ingatlan-nyilvántartási bejegyzés kérelem, 
stb.) az Önkormányzat és az Egyházközség egyenlő mértékben viseli. 
2.5./ Az 1300-as hrsz-on nyilvántartott ingatlan önkormányzatnak történő átadásáig minden 
fenntartási költség az Egyházközséget terheli. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy 27.000.000.- Ft összeggel támogatja az Egyházközség 
1020 hrsz-ú ingatlanon tervezett Óvoda építési projektjét. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 3./ pontban meghatározott támogatást az 
alábbiakban felsorolt feltételekhez köti: 
4.1./ Az Egyházközség a 3./ pontban meghatározott összeget kizárólag a 1020 hrsz-ú 
ingatlanon tervezett Óvoda projekttel kapcsolatosan felmerülő költségeire, kiadásaira 
használhatja fel. 
4.2./ Az Önkormányzat a támogatás összegét - a tényleges felhasználásig - az 
Egyházközséggel közösen meghatározott ügyvédnél, ügyvédi letétbe helyezi, amely költségeit 
az Önkormányzat és az Egyházközség egyenlő mértékben viseli. 
4.3./ Az Egyházközösség köteles a 3./ pontban meghatározott összeggel 2014. január 31-éig 
tételesen elszámolni. 
 
5./ A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri az aljegyzőt, hogy a 1020 hrsz-ú illetve a 
1300 hrsz-ú ingatlan értékbecslését igazságügyi szakértővel végeztesse el, amely költségeit az 
Önkormányzat és az Egyházközség egyenlő mértékben viseli. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy az 1./ és 2./ 
pontokban meghatározott csereszerződést, valamint a használatba-adási szerződést készítse 
elő. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy a 3./ és 4./ 
pontokban meghatározott támogatási szerződést készítse elő. 
 
8./ A Képviselő-testület felkéri dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy készítse elő a 
jelzálog-szerződést az Egyházközség tulajdonában lévő ingatlanra visszafizetési kötelezettség 
esetére. 
8.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda 
által előkészített ingatlancsere-szerződést, a használatba adási szerződést terjessze a 
Képviselő-testület elé. 
8.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződést terjessze a 
Képviselő-testület elé a 2012. évi februári ülésre.  
 
9./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda 
által előkészített ingatlancsere-szerződést, a használatba adási szerződést, továbbá a 
támogatási szerződést kösse meg, azokat írja alá. 
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10./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiekben meghatározott célok 
érdekében a szükséges nyilatkozatokat tegye meg, továbbá az Egyházközség részére a 
KMOP-4.6.1.11 - Nevelési intézmények fejlesztése című pályázaton történő eredményes 
részvételhez szükséges nyilatkozatokat tegye meg, azokat bocsássa ki. 
10.1/ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogatási szerződés fedezetére,  
27.000.000.-Ft keretösszeget terveztessen be az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 
10.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az értékbecslés és az ügyvédi letéti 
díj, valamint az ingatlan-nyilvántartással kapcsolatos szolgáltatások Önkormányzatot terhelő 
részének fedezetéül 200 e Ft forint keretösszeget az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe 
terveztessen be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 

26. napirend: A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában (30. sz. anyag) 
 
Fábry Béla képviselő: 
A Polgárőr Egyesületnek gondja van azzal a helyiséggel, amit korábban megszavazott a 
Képviselő-testület.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a volt „gazdabolt” helyiségeit vehessék birtokba.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az ESZEPSZ raktárhelyiségeként használt rész kiürítését javasolja, az ESZEPSZ raktárként 
használhatná a régi polgárőr helyiséget, a Gazdaboltot megkaphatná a Polgárőrség, és az 
ESZEPSZ által használt üzlethelyiség kiadható marad.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 401/2011. Kt határozat kiegészítéseként és pontosításaként a 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14. 
szám alatti ingatlanban lévő un. „volt Gazdabolt” helyiséget adja használatba az 
Önkormányzat a Polgárőrség részére.  
 
A Képviselő-testület, 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, a Fóti 
Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

33/2012. (I.25.) KT határozat 
A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában 

(30. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Dózsa Gy. 
út 12-14. szám alatti ingatlanban lévő „volt Gazdabolt” helyiségét a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesület használatába adja. 
 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökével (képviselőjével) a használatba adási 
szerződésmódosítást a 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14. szám alatti ingatlanban lévő „volt 
Gazdabolt „ helyiségre vonatkozólag, a döntést követő 5 napon belül kösse meg. 
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3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület elnökét (képviselőjét). 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület képviselőjének a döntésről 
történő értesítésre: a döntést követő 3 napon belül, a használatba adási szerződés  
módosítás előkészítésére: a döntést követő 5 napon belül. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javaslatot tesz arra, hogy a Képviselő-testület felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy az Ifjúsági 
Házban használt raktárhelyiségeket mérje fel, és az első üzletrészt ürítse ki. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva.  
 
A Képviselő-testület, 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, A Fóti 
Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

34/2012. (I.25.) KT határozat 
A Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület kérelme tárgyában 

(30. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy az 
Ifjúsági Házban használt raktárhelyiségeket mérje fel, és az első üzletrészt ürítse ki. 
Felelős: Beleznai Enikő, ESZEPSZ igazgató 
Határid ő: azonnal.  
 

 

27. napirend:   Egyebek.  
                              Jegyzői pályázat elbírálásával kapcsolatban. (29. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület korábbi elhatározásával ellentétben (amelyről konkrét 
döntés nem született), a jegyzői pályázat elbírálására ne hozzon létre bizottságot, mivel kevés 
pályázat elbírálásáról van szó.  
 
Koncz János képviselő:  
Javasolja az egyeztető megbeszélést a képviselők között a pályázatot elnyerő kiválasztása 
előtt.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosító javaslatára kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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34/A/2012. (I.25.) KT határozat  
jegyzői pályázatot előkészítő bizottság tagjainak megválasztása tárgyában 

(29. sz. anyag)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyzői pályázatok 
elbírálására, az 577/2011. (XII.15.) KT.  határozatban foglalt, ún. pályázatokat előkészítő 
bizottságot, a beérkezett pályázatok csekély száma miatt, nem hozza létre (27. napirend). 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a nyílt ülést bezárja, és áttér a zárt ülés egyetlen 
napirendjének megtárgyalására.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. január 25.-i nyílt, rendes  ülését 21 óra 23 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. január 25.-i nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
21 óra 23 perckor. 
 
(A Képviselő-testület 2012. január 25.-én megtartott nyílt, rendes üléséről készült 
jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

 

 

k.m.f. 
 

 
 

 
Pozderka Gábor  
alpolgármester  

  
Polgár Erzsébet 

aljegyző 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 02. 14.  
 


