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10/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 18-án 17 óra 17 perc 

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

 
Jelen vannak:    Bartos Sándor alpolgármester,  
                               Pozderka Gábor alpolgármester, 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző,  
   Polgár Erzsébet aljegyző,  
  Bukta András képviselő,  
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,   
  Koncz János képviselő, 

Lévai Sándorné képviselő,   
                            
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                               jogi tanácsadója. 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztések készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Köszönti a Képviselő-testület 2012. április 18.-ai rendkívüli ülésén megjelenteket. Elmondja, 
hogy a Polgármester asszony késik az ülésről, kérésének eleget téve a testületi ülést 
megnyitja. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 7 fő van 
jelen. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nincs jelen Cselőtei Erzsébet polgármester, Fábry Béla képviselő, 
Földi Pál képviselő, és Szabó Mihály képviselő.  
 
Ismerteti, hogy a kiküldött meghívó alapján hat anyag megtárgyalása került kitűzésre.  
Ismerteti a sürgősségi napirend számát, a 9o/a sz. anyag gázközbeszerzéssel kapcsolatban, 
valamint a 117. sz. anyag, európai kohéziós alappal kapcsolatban. A 109. sz. anyag felvételét 
javasolja, ami helyszíni kiosztásra került.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
Elmondja, hogy két napirendben nem tudott tárgyalni s Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, mert 
nem volt határozatképes. Reméli, hogy megérkeznek az ülésre Földi Pál és Szabó Mihály 
képviselők, és akkor szünetben dönteni tud a Bizottság. Ezért kéri, hogy a két napirendet 
utolsóként tárgyalja a testület.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 9o/a, 117. sz. és 109. sz. sürgősségi indítvány napirendre vételéről kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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A módosításokkal egyben indítványozza a napirendek elfogadását.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 
1. napirend: A Garay János Általános Iskola igazgatójának beszámolója az 5 éves vezetői  

               munkájáról tárgyában (96. sz. anyag)  
 

Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és elfogadta az 
igazgatónő beszámolóját. Olyan javaslattal élt a Bizottság az előterjesztés határozati 
javaslatán kívül, hogy minden intézmény az év végi beszámolójában mutasson be a Garay 
János Általános Iskola igazgatója által kialakított eszközfejlesztési táblázattal azonos 
formátumú és a saját intézményre vonatkozó tartalmú anyagot. Kéri a Képviselő-testület 
támogatását a kezdeményezéshez.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az intézményvezető beszámolójának elfogadását indítványozza.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Gratulál a jelenlévő Asztalosné Tóth-Fekete Beatrix igazgatónőnek és munkájához további 
sikereket kíván az Önkormányzat és saját nevében is.  
 

173/2012. (IV.18.) KT határozat  
A Garay János Általános Iskola igazgatójának beszámolója az 5 éves vezetői munkájáról 

tárgyában 
(96. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Garay János Általános Iskola 
igazgatójának az öt éves vezetői munkájáról szóló beszámolóját. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Emberi Erőforrás Bizottság javaslatát indítványozza elfogadásra, amely szerint: minden 
intézmény, minden tanév végén mutasson be 5 évre visszamenőleg eszközfejlesztési 
táblázatot, amelyhez az Önkormányzat megadja a paramétereket, majd ezek után minden év 
végén a kimutatást le kell adni az adott tanévről.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

174/2012. (IV.18.) KT határozat  
Iskolaigazgatók beszámolója az eszközbeszerzésekről  

(96. sz. anyaghoz kapcsolódóan)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteren keresztül felkéri az 
oktatási intézmények vezetőit, hogy az önkormányzat által meghatározott paraméterek alapján 
készítsenek eszközfejlesztési kimutatást 5 évre visszamenőleg. A továbbiakban a kimutatást 
évente, az adott tanévre vonatkozóan kell készíteni.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
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2. napirend: A Fáy András Általános Iskola és Óvoda igazgatójának beszámolója az 5 éves   
                vezetői munkájáról tárgyában (95. sz. anyag)  
 

Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az előző beszámolóhoz hasonlóan egyhangúlag fogadta el a Bizottság. Az a vélemény alakult 
ki, hogy nagyon tartalmas, nagyon kimerítő és valóban szép eredményeket mutató 
beszámolók születtek, amelyek azt igazolják, hogy jól működnek az intézmények és jó 
munkát végeznek az igazgatók is.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Hozzáteszi Gráf Mihály elnök úr hozzászólásához, hogy a bizottságok tárgyalták az 
előterjesztést és elfogadásra javasolták. A határozati javaslatot elfogadásra ajánlja eredeti 
formában.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Gratulál Kakuk Zsolt igazgató úrnak az Önkormányzat és a saját nevében is, munkájához 
további sok sikert kíván.  
 

175/2012. (IV.18.) KT határozat  
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda igazgatójának beszámolója az 5 éves vezetői 

munkájáról tárgyában 
(95. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő Testülete elfogadja a Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda igazgatójának az öt éves vezetői munkájáról szóló beszámolóját. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 
3. napirend: Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója tárgyában (114. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti a Bizottság véleményét, amely szerint az ESZEPSZ összes tagintézménye májusra 
fogja benyújtani a beszámolóját, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője jelezte, hogy ő tanévre 
tudja elkészíteni megfelelő módon a beszámolót. A beszámoló a júliusi KT ülésen kerül 
napirendre. A Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki azzal, hogy a 
2011/2012-es mellett, a 2010/2011-es beszámolót is együtt nyújtsa be az igazgatónő.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke által tett módosítással együtt a határozati javaslat 
elfogadását indítványozza.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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176/2012. (IV.18.) KT határozat  
Pedagógiai Szakszolgálat beszámolója tárgyában 

(114. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja, hogy az Egyesített Szociális, 
Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat tagintézménye, a Pedagógiai Szakszolgálat vezetője a 
2010/2011. , illetve a 2011/2012. tanévre vonatkozó beszámolót egyidejűleg a Képviselő-
testület 2012. júliusi rendes ülésére nyújtsa be.  
Felelős: ESZEPSZ igazgató 
Határid ő: 2012. június 30. 
 
 
4. napirend: A lakcímbejelentés helyi szabályai tárgyában (98. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Elmondja, hogy az előterjesztést Chrobák Zoltánné dr. jegyző asszony jegyezte, Bukta András 
képviselő úr indítványa alapján.  
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság nem tudott állást foglalni.  
Az előterjesztés határozati javaslata szerint, nem támogatja ilyen irányú rendelet 
megalkotását, mert jogi akadályai vannak.  
 
Bukta András képviselő: 
Ismerteti, mint kezdeményező, hogy ez előterjesztésben foglaltak indoka az lenne, hogy olyan 
élethelyzeteket szabályozzon a lakcímbejelentéssel kapcsolatban, hogy egy lakásba csak 
annyi fő jelentkezhetne be, amennyit a normális életvitelt lehet lehetővé tesz. Ne fordulhasson 
elő az, hogy egy kis helyiségbe korlátlan számban jelentkezzenek be. Ez a társadalmi 
normákat rontja, másrészt visszaélésekre is adhat lehetőséget, figyelemmel a választásokra, 
amikor felmerült többször a gyanú, hogy egy lakásba sok bejelentkezés történt. Egy esetleges 
„népvándorlás” megindulása esetén megváltoztathatja a társadalmi berendezkedését a 
városnak.  
Az Alkotmánybíróság azonban ezt nem hagyta jóvá. Megjegyzi, hogy van az országban olyan 
város, ahol ez a helyi rendelet működik, Miskolcon egyhangúlag úgy határozott a Testület, 
hogy bár törvényt szeg, mégis hatályában tartja a rendeletet a városban történt események 
miatt.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ilyen esetben, ha valaki pert indít, akkor annak az a vége, hogy el tudják érni a céljukat. Adott 
esetben a vétkes félnek megfizetni is kell. Nem tartja célszerűnek a törvényekkel szembe 
menni. Elmondja, hogy szorgalmazta és szorgalmazza a fóti lakosok bejelentkezését, mert a 
város a normatívát a létszám után kapja, és nőne a bevétel is, ami kedvezményeket jelenthetne 
a városlakók számára.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Bukta András képviselő úr szándékával egyetért, és az a véleménye, hogy erről a problémáról 
törvénynek kellene rendelkeznie. A törvényalkotóhoz kellene fordulni, hogy országosan 
egységes szabályozás szülessen ennek a rendezése érdekében. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslatra történő szavazást indítványoz módosító javaslat alapján, amelynek 
szövege: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 
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rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot törvényi felhatalmazás hiányában nem támogatja, 
felkéri a polgármestert, hogy éljen felterjesztési jogával, és az illetékes minisztériumnál 
kezdeményezze a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását.  
 
Bukta András képviselő: (ügyrendben)  
Indítványozza, hogy külön szavazás történjen az elfogadásról és a felterjesztésről.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az eredeti határozati javaslatról kéri a képviselők döntését.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

177/2012. (IV.18.) KT határozat  
A lakcímbejelentés helyi szabályai tárgyában 

(98. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Bukta András egyéni képviselői indítványát – 
rendeletalkotásra vonatkozó törvényi felhatalmazás hiányában – nem támogatja. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  
Határid ő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosító indítványról kéri a képviselők szavazatát: „Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendeletalkotásra vonatkozó javaslatot törvényi 
felhatalmazás hiányában nem támogatja, felkéri a polgármestert, hogy éljen felterjesztési 
jogával, és az illetékes minisztériumnál kezdeményezze a vonatkozó jogszabályok 
megváltoztatását.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

178/2012. (IV.18.) KT határozat  
A lakcímbejelentés helyi szabályai tárgyában 

(98. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a rendeletalkotásra 
vonatkozó javaslatot törvényi felhatalmazás hiányában nem támogatja, felkéri a 
polgármestert, hogy éljen felterjesztési jogával, és az illetékes minisztériumnál 
kezdeményezze a vonatkozó jogszabályok megváltoztatását. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
5. napirend: A Városi Gyermeknap c. rendezvény időpont módosítása tárgyában  

                (112. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a dátumváltoztatás kérésének indokát, amely szerint az eredetileg kitűzött időpont 
egybe esik pünkösddel, emiatt kérték a rendezők, hogy a Főzőversennyel egy napon 
kerülhessen megrendezésre a városi Gyermeknap.  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
Ismerteti az Emberi Erőforrás Bizottság döntését, amely egy módosítást indítványoz a 
határozati javaslathoz. A javaslat: a határozati javaslat 1. pontja utolsó sorában az „együtt” szó 
kerüljön törlésre, helyette „egy helyszínen, jól láthatóan elkülönítve„ kerüljön 
megrendezésre.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosító javaslatot teszi fel szavazásra: A gyermeknap, a főzőversennyel egy időben, egy 
helyszínen, de jól látható helyen elkülönítve kerüljön megrendezésre. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.   
 
A határozati javaslatot a módosítással egyben javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

179/2012. (IV.18.) KT határozat  
A Városi Gyermeknap c. rendezvény időpont módosítása tárgyában 

(112. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 
1./ a 118/2012.(III.21.) Kt határozat harmadik sorát módosítja, jóváhagyja, hogy a Városi 
Gyermeknap megrendezésének időpontja 2012. május 26. napról június 2-ára módosuljon, 
továbbá, hogy a Főzőversennyel egy időben, egy helyszínen, egymástól jól láthatóan 
elkülönített módon kerüljön megrendezésre; 
2./ felkéri a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ vezetőjét, hogy az 
önkormányzati újságban, a Fóti Hírnökben tájékoztassa a lakosságot a Városi Gyermeknap 
részletes programjáról. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
6. napirend:  A Kisalagi temető területén történő új ravatalozó épület építésének tárgyában  

                (110. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a munkaterv szerint került napirendre az előterjesztés. Tájékoztatóról, amely 
leírja a tárgyban jelzett építés eljárásmenetét és beszámol arról, hogy pillanatnyilag, hogy áll a 
felújítás.  
 
Tóth Imre, építéshatósági ügyintéző:  
Hozzáfűzi az előterjesztéshez, hogy a hiánypótlások megtörténtek, jövő hét közepére az 
építési engedélyt is megkapja az Önkormányzat.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A MOL hozzájáruló nyilatkozatát megkaptuk az építéshez. Reményét fejezi ki, hogy a nyáron 
fel fog épülni a ravatalozó, mivel minden feltétel rendelkezésre áll.  
 
Szavazásra bocsátja a tájékoztató elfogadására vonatkozó határozati javaslatot.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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180/2012. (IV.18.) KT határozat  
A Kisalagi temető területén történő új ravatalozó épület építésének tárgyában 

(110. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a kisalagi temető területén 
létesülő, új ravatalozó épület építési folyamatának helyzetéről készült tájékoztatót.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
7. napirend:  Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére történő        

                vezetékes földgáz-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás  
                kapcsán (90/a. sz. anyag)  

 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti, hogy a gázközbeszerzés ügyében a Közbeszerzési Bíráló Bizottság összeült annak 
érdekében, hogy arról döntsön, hogy milyen ajánlattételi felhívás készüljön. A szakértő 
jelezte, hogy két probléma van, ebben az ügyben. Az egyik az, hogy szigorodott a törvény, és 
nyílt közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. A tárgyalásos eljárás feltételei lényegesen 
szigorúbbakká váltak. Ugyanakkor a Képviselő-testület 2 évre kívánta meghirdetni a 
gázközbeszerzést. Ez viszont azt a problémát generálja, hogy olyan mennyiségű gázenergiát 
kell beszerezni, hogy nettó 63 millió Ft lenne a tervezett érték, amely túllépi az EU-s 
közbeszerzési értékhatárt, magyarul azt jelenti, hogy Uniós pályázatot kellene kiírnunk, 
amelybe már nem férünk időben bele, mivel júliustól kellene az új szerződés szerint működni.  
Nem célszerű a két év egyébként sem, mert a Dollár/Euró értékarány változása olyan mértékű, 
hogy nincs szolgáltató, aki két évre jobb árat adna, mint egy évre.  
Az Emberi Erőforrás Bizottság fenti okok miatt az egy évre kiírandó közbeszerzést támogatja 
a megadott paraméterek mellett.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja a határozati javaslat elfogadását 1 évre történő nyílt pályázat kiírásával 2012-től. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

181/2012. (IV.18.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes 

földgáz-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán 
(90/a. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 

529/2011.(XI.23.) sz. KT határozatának 3./ alpontját az alábbiak szerint: 
1.1./ A Képviselő-testület – az általa meghozott 16/2011. (I.26.) sz. KT határozatában 

foglaltakra figyelemmel – úgy dönt, hogy nyílt közbeszerzési eljárást folytat le Fót 
Város Önkormányzata fenntartásában és üzemeltetésében álló intézmények, továbbá a 
Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére – 2012. július 01. 06.00 óra és 2013. július 
01. 06.00 óra közötti határozott időtartamra vonatkozóan – vezetékes földgázvásárlás, 
szállítás beszerzése tárgyában, azzal a kikötéssel, hogy nyertes ajánlattevő a szerződés 
időbeli hatálya alatt az Önkormányzat, mint megrendelő (kiíró) irányában áremelést 
nem érvényesíthet. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, 2.1./ beszerzés lebonyolítása a 2012. május 20.; szerződéskötés 2012. 
május 28. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kéri, hogy valamilyen figyelmeztető rendszer alakuljon ki annak érdekében, hogy a 
közbeszerzéseket időben kezdje meg a Hivatal.  
 
 
8. napirend: Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének    

                felfüggesztése ellen indított tiltakozó akció tárgyában (117. sz. anyag)  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti, hogy Budakeszi Önkormányzata indított tiltakozó akciót. Ennek támogatása 
érdekében született a határozati javaslat, amelynek elfogadását javasolja.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

182/2012. (IV.18.) KT határozat  
Európai Uniós Kohéziós Alapból kapható támogatások egy részének elfüggesztése ellen 

indított tiltakozó akció tárgyában 
(117. sz. anyag) 

 
1./  Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik az Európai Uniós Kohéziós 

Alapból kapható támogatások egy részének felfüggesztése ellen indított tiltakozó 
akcióhoz.  

2./   Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a melléklet szerinti tartalommal elfogadja a 
kezdeményezéshez a Budakeszi Város Önkormányzata által készített csatlakozás 
szövegét és azt a lehetséges fórumokon, valamint helyben szokásos módon közzéteszi.   

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 

9. napirend:  Az önkormányzati újság és az önkormányzati honlap szerződései 
tárgyában (119. sz. anyag)  

 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
Ismerteti a bizottsági ülésen megtárgyaltakat. A helyi média kérdéskörrel másodszorra 
foglalkozik a Testület, mert 2012. február 28-ig volt érvényben a honlap szerkesztésére 
vonatkozó szerződés. Tekintettel arra, hogy a Fóti Hírnökkel együtt kezelve kívánta 
megoldani a Képviselő-testület a helyzetet, ezért április végéig meghosszabbította a honlap 
szerkesztésre vonatkozó szerződést. A két önkormányzati média helyzetének további 
megoldására előterjesztést várta, amely még nem készült el. Javasolta ezért a bizottság, hogy 
tekintettel arra, hogy 3 hónap alatt futtatható le egy új versenyeztetési eljárás, mint a honlap, 
mind az újság tekintetében, július végéig kerüljön meghosszabbításra a jelenlegi szerződés.  
A Bizottság javasolja a ciklus végéig megkötni a szerződéseket. Amennyiben a közbeszerzés 
lefolytatására az értékhatár átlépése miatt szükség van, a közbeszerzési eljárás lefolytatásának 
megkezdését mielőbb javasolja a Bizottság (Fóti Hírnök). A honlap üzemeltetése nem éri el 
az értékhatárt, ezért közbeszerzésnek nem minősül. Javasolja a Bizottság, hogy az április 25.-
ei ülésre a szerződés-tervezetet és a pályázati kiírást is készítse el a Hivatal. 
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Kiegészíti az elmondottakat azzal, hogy több jelzés volt arról, hogy nem jut el mindenhova a 
Fóti Hírnök, mert nincs elég újság. Ezért az újság példányszámának emelése havi 1ooo db-al 
indokolt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az I. határozati javaslatot bocsátja szavazásra, amely a helyi újság készítésére vonatkozó 
szerződésnek 3 hónappal történő meghosszabbítását határozza el.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

183/2012. (IV.18.) KT határozat  
Az önkormányzati újság és az önkormányzati honlap szerződései tárgyában 

(119. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Windhager Kft. 
Decens Kiadóval a Fóti Hírnök önkormányzati újság kiadására 2012. május 1. - 2012. július 
31. időtartamra szóló vállalkozási szerződés tervezetet a Képviselő-testület április 2012. 
április 25-i ülésére terjessze be.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. április 20. 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
A honlap üzemeltetésének a szerződését három hónappal kívánja meghosszabbítani az 
Emberi Erőforrás Bizottság javaslata szerint.  

 
184/2012. (IV.18.) KT határozat  

Az önkormányzati újság és az önkormányzati honlap szerződései tárgyában 
(119. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Balatoni János 
vállalkozóval az önkormányzati honlap működtetésére 2012. május 1. - 2012. július 31. 
időtartamra szóló vállalkozási szerződéstervezetet a Képviselő-testület április 25-i ülésére 
terjessze be.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. április 20. 

 

Pozderka Gábor alpolgármester : 
A III. sz. határozati javaslat szövegére kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

185/2012. (IV.18.) KT határozat  
Az önkormányzati újság és az önkormányzati honlap szerződései tárgyában 

(119. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy készüljön pályázati kiírás a 
2012. április 25-i testületi ülésre az önkormányzati újság kiadására és az önkormányzati 
honlap működtetésére. A Pályázati kiírásban a vállalkozási szerződés időtartama 2012. 
augusztus 1-től 2014. december 31-ig szóljon.  A hivatal kommunikációs munkatársai által 
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megfogalmazott szakmai javaslatok legyenek figyelembe véve a pályázati kiírásnál és a 
Vállalkozási szerződés tervezeténél.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. áprilisi 20. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a nyílt ülést bezárja, és áttér a zárt ülés 
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. április 18.-ai nyílt, rendkívüli  ülését 17 óra 49 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. április 18.-ai nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
17 óra 50 perckor. 
 
(A Képviselő-testület 2012. április 18.-án megtartott nyílt, rendkívüli üléséről készült 
jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

 

 

k.m.f. 
 

 
 

 
Pozderka Gábor  
alpolgármester  

 

  
Chrobák Zoltánné dr.  

jegyző 

  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. 04. 20.  
 


