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11/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 25-én 14 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, 
  Fábry Béla képviselő,  
  Földi Pál 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 25.-ei 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, 8 fő van 
jelen. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy nincs jelen Cselőtei Erzsébet polgármester, Földi Pál képviselő, és 

Szabó Mihály képviselő.  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Külön köszönti Péter Zoltán rendőr őrnagyot, az új dunakeszi rendőrkapitányt.  
 
Péter Zoltán rendőr őrnagy:  
Bemutatkozik és elmondja, hogy szakmai pályafutását a jelenlegi megbízatásáig.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szakmai kérdéssel fordul az őrnagy úrhoz, a gépkocsik egészségügyi dobozával kapcsolatos 
hírekről. Igaz-e a büntetés mértéke, amiről a hírek szólnak?  
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Péter Zoltán rendőr őrnagy:  
Ismerteti, hogy központi kérés volt az egészségügyi dobozok szavatosságának ellenőrzése, 
mivel sok balesetnél nem tudtak megfelelő segítséget nyújtani a lejárt szavatosság miatt.  
Első alkalommal a helyi kollégák nem bírságolnak, hanem figyelmeztetnek.  
Kéri, hogy az Önkormányzat továbbra is támogassa a rendőrség munkáját.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Elmondja, hogy a rádióban is elhangzott az ellenőrzés ténye, de az is, hogy első alkalommal 
csak figyelmeztetni fognak.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Napirendek elfogadására tesz javaslatot. Kéri felvenni a 126/a, 127, 128, 129, 57/a anyagot.  
Javasolja, hogy a napirend előtti felszólalásokat és a kérdés-interpellációkat hagyja el a 
Képviselő-testület.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Egyetért Pozderka Gábor alpolgármester felvetésével, mert rendkívüli ülésen az SZMSZ 
szerint napirend előtti felszólalásra és egyebek napirend tárgyalására nincs lehetőség. A 
meghívó rendkívüli ülésre szól. Javasolja, hogy a Garay Iskola igazgató asszonyának levelét, 
ami kiosztásra került, a beiratkozás anomáliáinak megszüntetése érdekében tárgyalja meg a 
testület.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 9 

fő, határozatképes.  

 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A 108. sz. előterjesztés levételét javasolja.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Jelzi, hogy érkezett egy beszámoló a Készenléti Mentőktől, amelyet kér, hogy iktatás után a 
képviselők kapják meg.  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirenddel kapcsolatos módosításokat egyben terjeszti szavazásra: a) napirend előtti 
felszólalás és interpelláció napirend kerüljön levételre, b) 1o8. sz. levétele, c) 126/a, 127, 128, 
129. 57/a. sz. anyagok pedig felvételre.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A napirendek elfogadását kéri a módosításokkal együtt.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Elmondja, hogy a polgármester beszámolója következne, és mivel a Polgármester asszony 
nincs itt, halasztást javasol az ülés végéig.  
 
Fábry Béla képviselő: 
A napirend előtti felszólalásoknak része a polgármesteri beszámoló, ami mivel nem került 
elfogadásra, a tárgyalásnak sem kell megtörténnie.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja a Tó-vendéglő épületének hasznosítása érdekében történő tárgyalás napirendre 
tűzését, az érintettek miatt, akik az ülésen tartózkodnak.  
Szavazásra bocsátja, hogy a 17. sz. napirend (105. sz. anyag) a meghívóban az első 
napirendként kerüljön megtárgyalásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr megérkezett, a Képviselő-testület létszáma 9 

fő, határozatképes.  

 
1. napirend: A Fót, 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa utca 44. szám alatti Tó Vendéglő  

                 épületének hasznosítása tárgyában (105. sz.  és 105/a sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a bizottságok megtárgyalták az anyagot, elfogadásra javasolja a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Kéri, hogy a határozati javaslatok jelzéséből derüljön ki az, hogy alternatívákról van szó.  
Támogatandónak tartja a Tó Vendéglő épületének hasznosítását bármely formában.  
 
Menner Ákos, a Kele Kft képviselője:  
Elmondja, hogy véleményük szerint a Tó Vendéglő hasznosítása akkor lehetséges, ha a 
körülötte lévő terület is rendbe van téve. Egy szabadidős központ működtetésének tervét 
vázolja fel, amelynek a Tó Vendéglő egy szelete lenne. Kéri, hogy az Önkormányzat ebben az 
átfogó konstrukcióban gondolkodjon, a teljes terület hasznosítása érdekében és javasolja, 
hogy kezdődjenek meg a tárgyalások.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Válaszában elmondja, hogy az Önkormányzat nem kívánja eladni a területet, hanem 
hasznosításban gondolkodik. A pályázattal a Tó Vendéglő elindulhat, majd az összes többi 
dolog is a vállalkozók bevonásával, a szabadidős tevékenységek folytatásához.  
 
Földi Pál képviselő:  
Ebből az alkalomból meghívja a szervező bizottság nevében a Kele Kft tulajdonosait a Fóti 
Főzőversenyre, amely futóversenyt és gyermeknapot, vadásznapot is magába foglalja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja a 105/a I. határozati javaslatát.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

186/2012. (IV.25.) KT határozat 
A Fót, 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa utca 44. szám alatti Tó Vendéglő épületének hasznosítása 

tárgyában 
(105/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1-ed 
arányban tulajdonát képező, a fóti 290/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó 
Vendéglő épülete, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló épülete(i), továbbá a fő épülethez 
műszakilag kapcsolódó, 2132 m2 alapterületű zöldfelület használatára és hasznosítására 2011. 
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november 11-én közzétett pályázatot – az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 4/2006. (III.10.) számú rendelete 5. 
számú mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat 38.1.a.) pontja alapján - 
eredménytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja a 105/a. III. határozati javaslatát.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

187/2012. (IV.25.) KT határozat 
A Fót, 290/3 hrsz-ú, Fót, Hársfa utca 44. szám alatti Tó Vendéglő épületének hasznosítása 

tárgyában 
(105/a. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 1/1-ed 
arányban tulajdonát képező, a fóti 290/3 hrsz-ú, 2151 Fót, Hársfa u. 44. szám alatti Tó 
Vendéglő épülete, valamint a hozzá tartozó kiszolgáló épülete(i), továbbá a fő épülethez 
műszakilag kapcsolódó, 2132 m2 alapterületű zöldfelület használatára és hasznosítására 2012. 
február 06-án kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. alpontban meghatározott pályázat nyertes 
ajánlattevőjének a KELE Kft.-t (1154 Budapest, Arany János u. 122. sz.) nevezi meg, egyúttal 
elfogadja a KELE Kft. ajánlatát – az ajánlattételi felhívásban elfogadott feltételek 
elfogadásának figyelembe vételével - az alábbiak szerint: 
2.1./ Bérlő 2013. december 31-ig nettó 100.000.- Ft/hó bérleti díjat; 
2.2./ Bérlő 2014. január 01-től 2014. december 31-ig terjedő időszakra nettó 150.000.- Ft/hó 
2.3./ Bérlő 2015. január 01-től 2015. december 31-ig terjedő időszakra nettó 200.000.- Ft/hó 
2.4./ Bérlő 2016. január 01-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra nettó 250.000.- Ft/hó 
2.5./ Bérlő 2017. január 01-től a szerződés megszűnéséig nettó 300.000.- Ft/hó 
bérleti díjat köteles Bérbeadó részére megfizetni. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy az 1-2./ 
alpontokban meghatározott feltételek, valamint az ajánlattételi felhívásban meghatározott 
feltételek alapján készítse elő a tárgyi bérleti szerződést. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ alpontban meghatározott bérleti 
szerződést írja alá, a bérleti szerződést kösse meg. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tárgyi bérleti szerződés bevételeit Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012 (II.27.) számú rendeletével elfogadott 2012. 
évi költségvetés soron következő módosításába építtesse be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, 3./ alpont szerint szerződés előkészítése: a döntést követő 10 napon 
belül, 4./ alpont szerint szerződés megkötése: a döntést követő 20 napon belül; 5./ 
pontban foglalt feladat végrehajtására: a Képviselő-testület 2012. évi május havi rendes 
ülése. 
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2. napirend: Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása    
                tárgyában (115. sz. anyag)  
 
  

Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ajánlásokat tett a zárszámadással 
kapcsolatban szakmai szempontból. Pl. a hátralékosok ügye, a hátralékok kifizetésével 
kapcsolatban is. Felolvassa a Bizottság 206/2012. sz. határozatát, (a szöveg a szavazásra 
bocsátásnál olvasható).  
 
Földi Pál képviselő:  
Az adósoknak név szerinti felsorolását nem tartja szerencsés megoldásnak, mert akik esetleg 
most hátralékosok, és korábban a legjobb adózók voltak, esetleg valami miatt nehézségeik 
vannak, ne kerüljenek ki közszemlére.   
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Nem ismertek a nevek a Bizottság előtt, hogy kik az adótartozók. A Bizottság javaslata, hogy 
ha a kiértesítés után nem jelentkezik az adós, csak akkor kerülhet sor a kiírásra a 10.000 Ft 
felett tartozó adósok tekintetében.  
 
Földi Pál képviselő:  
Azt támogatja, hogy a határidőben adózók is kerüljenek kiírásra.  
 
Bukta András képviselő: 
Kiegészítést javasol a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság indítványához, amely szerint, ha nem 
tesznek eleget és nem tanúsítanak kellő együttműködő magatartást, csak akkor kerüljön ki a 
szégyenlista.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosító indítványokat bocsátja szavazásra.  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 206/2012. határozatát, amely szerint: a Bizottság a 
határozati javaslat kiegészítését javasolja, az alábbi új 4. ponttal:  
„Az adóhátralékkal kapcsolatban a jegyző a 2012. április 20-i könyvelési állapotnak 
megfelelően intézkedjen a legalább 10.000.- Ft összegű hátralékot felhalmozók felé fizetési 
felhívás kiküldéséről, és amennyiben 2012. július 25. napjáig a felhívásnak a hátralékosok 
nem tesznek eleget, és nem mutatnak együttműködési szándékot, abban az esetben 
gondoskodjon a hátralékosok listájának közzétételéről.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 207/2012. sz. határozatát, amely szerint: „A Bizottság a 
határozati javaslat kiegészítését javasolja a könyvvizsgálói vélemény alapján az alábbi új 5. 
ponttal: 
5.1./ A 2008. évközi kötvénykibocsátásból adódó hosszúlejáratú kötelezettségek, valamint 
azok fokozott árfolyamváltozásainak hatása miatti terhek az elkövetkező évekre magasak, 
ezért a Bizottság javasolja tartalék képzését a jövőbeni kötelezettségekre” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata, amely szerint:  
„5.2./ A zárszámadás mérlegében lévő ingatlanok értékhelyesbítésének összege 26.277 eFt-al 
eltér a vagyonkataszterben lévő ingatlanok értékhelyesbítésének összegétől. Ezen eltérés a  
mérleg főösszeg 0,16%, mely nem „jelentős”. A Bizottság javasolja az eltérés okának 
kivizsgálását és javítását a 2012. évi félévi beszámoló elkészültéig.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 115. sz. anyag határozati javaslatát bocsátja szavazásra az elfogadott módosításokkal 
együtt.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

188/2012. (IV.25.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása tárgyában 

(115. sz. anyag) 
  

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. évi módosított 
költségvetési pénzmaradványát 1.631.900 ezer forint összegben állapítja meg, melyből 
kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 47.455 ezer forint, szabad pénzmaradvány 1.584.445 
ezer forint. Az önkormányzati intézmények pénzmaradványát az alábbi részletezettséggel 
fogadja el: 

ezer Ft 

Intézmény 
Helyesbített 

pénzmar. 

Finansz.-
ból 

származó 
korrekciók 

(+-) 

Pénzmar.-
t terhelő 

elvonások 
(-) 

Ktv.-i 
pénzmar. 

Jóváhagyott 
pénzmaradvány 

Elvont 
pénzmaradvány 

működési 
célú 

felh.-i 
célú 

működési 
célú 

felh.-i 
célú 

Fay András Általános Iskola 803 4 192 0 4 995 0 0 4 995 0 
Garay J. Általános Iskola 361 1 953 0 2 314 1 942 372 0 0 
Németh K. Általános Iskola 3 099 3 745 0 6 844 4 255 0 2 589 0 
Apponyi Franciska Óvoda 210 5 609 0 5 819 1 376 0 4 443 0 
Fóti Boglárka Óvoda 636 1 190 0 1 826 53 0 1 773 0 
Közművelődési Központ 7 143 3 600 0 10 743 9 160 0 1 583 0 
ESZEPSZ 504 2 861 0 3 365 1 020 0 2 345 0 
Fóti Népművészeti Szakiskola 3 921 4 645 0 8 566 5 002 0 3 564 0 
Zeneiskola 10 518 0 528 0 0 528 0 
Polgármesteri Hivatal 1 614 747 -27 847 0 1 586 900 7 278 16 997 253 773 1 308 852 
MINDÖSSZESEN: 1 631 434 466 0 1 631 900 30 086 17 369 275 593 1 308 852 

 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a feladattal terhelt 
maradványok kiadási oldalon a költségvetési beszámoló szöveges értékelésben meghatározott 
célnak megfelelően kerüljenek előirányzatosításra az önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló rendeletében. A szabad pénzmaradványok felhasználása a 2012. évi 
költségvetésről szóló 3/2012. (II.27.) számú rendelet módosítását követően, az ott 
meghatározott kiadási előirányzatok terhére történhet meg.  
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3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pont alapján 
tartalékba helyezett szabad pénzmaradványt a Képviselő-testület lekötött betétbe helyezi. 
 

4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az adóhátralékkal 
kapcsolatban a jegyző a 2012. április 20-i könyvelési állapotnak megfelelően intézkedjen a 
legalább 10.000.-Ft összegű hátralékot felhalmozók felé fizetési felhívás kiküldéséről, és 
amennyiben 2012. július 25. napjáig a felhívásnak a hátralékosok nem tesznek eleget, és nem 
mutatnak együttműködési szándékot, abban az esetben gondoskodjon a hátralékosok 
listájának közzétételéről. 
 
5.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete miután a 2008. évközi 
kötvénykibocsátásból adódó hosszúlejáratú kötelezettségek, valamint azok fokozott 
árfolyamváltozásainak hatása miatti terhek az elkövetkező évekre magasak, ezért felkéri a 
polgármestert, hogy intézkedjen tartalék képzéséről a jövőbeni kötelezettségekre. 
 
5.2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, miután a zárszámadás mérlegében 
lévő ingatlanok értékhelyesbítésének összege 26.277 eFt-al eltér a vagyonkataszterben lévő 
ingatlanok értékhelyesbítésének összegétől, és az eltérés a mérleg főösszeg 0,16%, mely nem 
„jelentős”, felkéri a polgármestert az eltérés okának kivizsgálására és javítására a 2012. évi 
félévi beszámoló elkészültéig. 
Felelős: polgármester  
Határidő: Fót Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló, a 3/2012. (II. 27.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló, önkormányzati 
rendelet kidolgozása és előterjesztése: a Képviselő-testület 2012. évi május havi rendes 
ülése. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A rendeletjavaslat elfogadása érdekében szavazást indítványoz.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
11/2012. (IV.27.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat 2011. évi költségvetés zárszámadásáról 
 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati javaslatait, amely szerint:  

- Készüljön beszámoló a Környezetvédelmi Keret 2011. évi felhasználásáról,  
- A belső ellenőrzés megszervezése történne 2012. évre. 

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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189/2012. (IV.25.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének zárszámadása tárgyában 

(115. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ felkéri a polgármestert, hogy készítsen beszámolót a környezetvédelmi keret 2011. 

évi felhasználásáról, a Képviselő-testület 2012. május havi ülésére; 
2./ felkéri a jegyzőt, a belső ellenőrzés 2012. évi feladatainak megszervezésére.  

Felelős: az 1./ pont vonatkozásában Cselőtei Erzsébet polgármester,  
             a 2./ pont vonatkozásában Chrobák Zoltánné dr., jegyző.  
Határidő: azonnal, mindkét feladat tekintetében 2012. május havi képviselő-testületi 
ülés.  
 
 

3. napirend:  Az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és 
diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes 
gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról 
szóló, 7/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (101. 
sz. anyag)  

 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
A rendeletmódosítás változatlan formában történő elfogadását javasolja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja a rendeletjavaslatot változatlan formában.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
 

Fót Önkormányzata Képviselő-testülete  
12/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendeletét  

az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési 
díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjának szabályozásáról szóló 7/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 

4. napirend: A települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999. 
(XII.10.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában  

                    (111. sz. anyag)  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Képviselő-testület részéről hozzászólásra jelentkezés nincs, minden bizottság megtárgyalta 
és elfogadásra javasolja. Az eredeti rendeleti javaslatot bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
13/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendeletét 

 a települési környezet védelméről szóló, többször módosított a 25/1999. (XII.10.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

5. napirend: A helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló15/2001.  
                (VII.13.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (97. sz. anyag)  
 
 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a bizottsági véleményeket. Az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata az, hogy a II. sz. 
mellékletet szakértő vizsgálja felül.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy a Bizottság azért kérte a II. sz. melléklet felülvizsgálatát, mert olyan 
állatfajok és növényfajok, amelyek ezen a területen őshonosak, (pl. rákosi vipera és 
árvalányhaj) nem szerepelnek a listában, a hiánytalan lista megalkotása érdekében javasolják 
a felülvizsgálatot.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a melléklet táblázatát üresen kell elfogadni?  
 
Kígyósi Katalin, környezetvédelmi előadó:  
A 072 hrsz ingatlan alszámai nem voltak feltüntetve a földhivatali nyilvántartásban, amit 
kérnek, ezért a változás annyiban áll, hogy feltüntetésre kerültek az alszámok is.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Érintettséget jelent be, nem kíván részt venni a szavazásban.  
 
Kígyósi Katalin, környezetvédelmi előadó:  
Elmondja, hogy amikor a helyi természetvédelmi eljárást lefolytatták, akkor egy szakértő által 
összeállított anyag került előterjesztésre, amely alapján készült a rendelet 2001-ben. 
Törvényességi észrevétel miatt kellett módosítani, mert tájvédelmi körzet már nem létezik, 
ezért kellett természetvédelmi területté átalakítani. Szakértőre nincs szükség.  
  
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A rendeletet kiegészítő módosító indítványt bocsátja szavazásra, amely szerint a 072 hrsz-ú 
ingatlan, az alszámainak feltüntetésével szerepeljen az ingatlan nyilvántartásban. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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190/2012. (IV.25.) KT határozat 
A helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló15/2001.(VII.13.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(97. sz. anyag)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület létesítéséről szóló15/2001.(VII.13.) önkormányzati rendeletben 
szereplő C)Fáy présház alatti természetvédelmi terület 027 hrszú ingatlan, 28 önálló 
ingatlanra  került felosztásra, a rendelet egészüljön ki a tételes felsorolással a földhivatali 
pontos bejegyzés érdekében.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
14/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendeletét 

a helyi jelentőségű természetvédelemi terület létesítéséről szóló  15/2001. (VII.13.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosító javaslatra kéri a szavazást, amely az EEB javaslata alapján a II. sz. melléklet 
szakértő által történő felülvizsgálatára vonatkozik.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

191/2012. (IV.25.) KT határozat 
a helyi jelentőségű természetvédelmi terület létesítéséről szóló15/2001.(VII.13.) 

önkormányzati rendelet módosítása tárgyában 
(97. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, a helyi jelentőségű 
természetvédelmi terület létesítéséről szóló15/2001.(VII.13.) önkormányzati rendelet II. sz. 
melléklet felülvizsgálatának elvégzésére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
 
 

6. napirend: Rendelet változtatási tilalom elrendelése tárgyában (122. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti, a módosításokat: a rendeletből kimaradt néhány helyrajzi szám: a 2182, 2183, 2184, 
2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190 hrsz, Fruzsina utcai ingatlanok.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatára kéri a képviselők szavazatát, amely szerint a 4. §-
ban „legfeljebb 3 évig ” szövegrész „legfeljebb 2 évig” szövegrészre módosuljon.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Az felsorolt 9 db hrsz-al, és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elfogadott javaslatával 
kiegészítve a rendelet elfogadását indítványozza.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
15/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendeletét 

a változtatási tilalom elrendeléséről. 
 

 
7. napirend: A szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, 9/2011. (III. 1.) 

valamint 22/2011. (VII. 21.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2010. 
(VII.7.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (123. sz. anyag)  

 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
Ismerteti az EEB álláspontját: a rendelet 16 § (12) bekezdésében az önkormányzat jogásza 
szerint hibás a szöveg, amely szerint a jogalkotási törvények szabályai szerint az „illetve” szót 
nem szabad használni ebben az értelemben. Ezért a 16. § (2) bekezdéséről a második 
mondatrészt le kell választani, az ” illetve” szó helyére a „megfelel” szó kerül. Újabb (3) 
bekezdéssel kell folytatni, hogy: „utazási támogatásban részesülhet az is, akinek egy főre jutó 
jövedelme a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét nem haladja 
meg.” Valamint: „az egyedül élő nyugdíjasok a (4) bekezdésben további kedvezményben 
részesülnének, amely szerint az öregségi minimum négyszeresét ha nem haladja meg, akkor is 
kaphat kedvezményt.” 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményére indítványoz szavazást.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A hatálybalépés határnapjának megfogalmazására kér magyarázatot, nem értelmezhető 
világosan, hogy a hatálybalépés napja utáni napon, miért veszti hatályát a rendelet.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: 
Ismerteti, hogy ez a módszer bevett gyakorlat, amelynek az a lényege, hogy a sok módosító 
rendeletet hatályon kívül helyezi. Nem szükséges görgetni a módosításokat az egyszerűbb 
kezelhetőség érdekében.  
 
Fábry Béla  képviselő:  
Véleménye szerint a számok, mint történeti hivatkozások szükségesek a későbbi tudományos 
kutatások szempontjából. Valamilyen formában szükségesnek tartja a jelzését annak, hogy a 
módosítások mikor történtek.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy a módosítások dátumai a lábjegyzetben fognak szerepelni.  
 
Az Emberi Erőforrás Bizottság módosító javaslataira indítványoz szavazást.  
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„16. § (2) Utazási támogatásban az részesülhet, aki a közforgalmú személyszállítási utazási 
kedvezményekről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendeletben foglalt rendelkezéseknek 
megfelel.” 
„(3) Utazási támogatásban az is részesülhet, akinek az egy főre jutó jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a kétszeresét nem haladja meg.” 
„(4.) Utazási támogatásban az az egyedülálló is részesülhet, akinek a jövedelme a mindenkori 
öregségi nyugdíj legkisebb összegének a négyszeresét nem haladja meg.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosítással egybeszerkesztett rendeleti javaslat szavazását indítványozza.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Önkormányzatának Képviselő-testülete 
16/2012. (IV.27.) sz. önkormányzati rendeletét 

a szociális igazgatás és ellátás helyi szabályairól szóló, 9/2011. (III. 1.) valamint 22/2011. 
(VII. 21.) önkormányzati rendelettel módosított 6/2010. (VII. 7.) önkormányzati rendelet  

módosításáról. 
 
 

8. napirend: Fót Város területén a tömegközlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási     
                 feladat ellátása érdekében történő pályázati kiírás tárgyában (113. sz.     
                 anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testület részére a pályázati kiírásban 
szereplő bírálati szempontok módosítását az alábbiak szerint: 
 

1. Ajánlattevő által igényelt működési önkormányzati támogatás nettó mértéke egy 
naptári évre vetítve (nettó Ft), bírálati szempont 80 pontértékkel; 

2. A pályázó vállalja fóti állandó lakhellyel rendelkező autóbuszvezetők alkalmazását, 
(I/N), bírálati szempont 5 pontértékkel; 

3. A pályázó fóti telephelyű, vagy vállalja, hogy a nyertes pályázat esetén a szerződés 
időtartamáig a településen telephelyet létesít, tart fent, bírálati szempont 5 
pontértékkel; 

4. A pályázó a közszolgáltatást 30, vagy kevesebb férőhelyes, EURO4, bírálati szempont 
5 pontértékkel; 

5. korszerűbb autóbusszal látja el, bírálati szempont 5 pontértékkel  
kerülnek meghatározásra. 

 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Földi Pál képviselő:  
Felteszi a kérdést, hogy melyik területet tudja megjelölni telephelynek a város a busz 
számára? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszul elmondja, hogy ha egy vidéki cég nyeri meg a pályázatot, akkor legyen helyben 
telephelye és ez nem feltétel, hanem plusz pont. A pályázati kiírást napilapban meg kell 
jelentetni, ehhez a legkedvezőbb ajánlattevőt kell kiválasztani.  
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Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság azon javaslatát, hogy „Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy kérjen be árajánlatokat és az 
összességében legkedvezőbbet válassza ki.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosításokkal egyben a határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

192/2012. (IV.25.) KT határozat 
Fót Város területén a tömegközlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladat ellátása 

érdekében történő pályázati kiírás tárgyában 
(113. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja jelen előterjesztés 
mellékletét képező pályázati kiírást. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy - az autóbusszal végzett 
menetrendszerinti személyszállításról szóló 2004. évi XXXIII. törvény 6. § (2) bekezdése 
szerinti - közzétételről gondoskodjon, olyan formában, hogy a pályázati kiírás közzétételéről a 
képviselő-testületi ülésig bekért hirdetési ajánlatok függvényében döntsön, a legkedvezőbb 
ajánlat kiválasztásával.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a benyújtott ajánlatok értékelésével 
összefüggő előterjesztést készíttesse el, és terjessze be a Képviselő-testület 2012. évi július 
havi rendes ülésére, az ajánlatok elbírálása végett. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az "Autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi 
személyszállítás szolgáltatójának kiválasztása tárgyában" lefolytatandó pályáztatás során 
felmerülő közzététel és megjelentetés költségeire bruttó 300.000 forintot Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012. (II.27.) számú rendeletével elfogadott 2012. évi 
költségvetés általános tartalék soráról biztosítja. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban foglalt döntés alapján, Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki, állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület 2012. év május havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása 
végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, 2./ alpont szerint szerződés közzététel: a döntést követő 10 napon 
belül, 3./ alpont szerint előterjesztés: 2012. július 18. 
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9. napirend: Budapest – Veresegyház – Vác 71. számú elővárosi vasútvonal – Fót, 
Kemény Gusztáv utca – Ybl M. utca (régi utcanév: Somogyi B. u.) 
csomópont forgalomtechnikájának megváltozása tárgyában (120. sz. 
anyag)  
 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság sem javasolja az 
elfogadását a határozati javaslatnak.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Egyetért a bizottsági véleménnyel, amely nem támogatja a javaslatot, mert ha a Klára utcát 
zsákutcának nyilvánítanák (ahol társasház is van), nagyobb autók sem tudnának oda bemenni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Felveti, hogy a javaslat elutasítása a beruházást nem akasztja meg? (A válasz az, mikrofonon 
kívül, hogy: nem.)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az eredeti határozati javaslatban foglaltakat teszi fel szavazásra. Minden bizottsági határozat 
arról szól, hogy nem javasolják elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 

193/2012. (IV.25.) KT határozat 
Budapest – Veresegyház – Vác 71. számú elővárosi vasútvonal – Fót, Kemény Gusztáv utca – 
Ybl M. utca (régi utcanév: Somogyi B. u.) csomópont forgalomtechnikájának megváltozása 

tárgyában 
(120. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Budapest – 
Veresegyház – Vác 71. számú elővárosi vasútvonal – Fót, Kemény Gusztáv utca – Ybl M. 
utca (régi utcanév: Somogyi B. u.) csomópontjában lévő gyalogosforgalomra alkalmas átjáró 
létesítéséhez a forgalomtechnikai változásokat tartalmazó tervek alapján nem adja tulajdonosi 
hozzájárulását. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről Nemzeti 
Infrastruktúra Zrt., a VITECO-FŐMTERV Zrt. Konzorciumot, a Pest Megyei 
Kormányhivatal Közlekedési Felügyelőségének Útügyi Osztályát értesítse. 
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal, az 1./ pontban foglalt döntés értesítéséről: a döntést követő 5 napon 
belül.  
 

10. napirend: Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsgálata tárgyában  
                 (98. sz. anyag) 

 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az intézkedési terv felülvizsgálatát 
nem támogatja, és ajánlja, hogy a zajtérkép felülvizsgálatára a „legalacsonyabb árajánlatot 
adó” kiválasztása történjen meg.  
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A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és az EEB is erre a változtatásra tett javaslatot.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a nem látja az okát annak, hogy miért nem kell felülvizsgálni az intézkedési 
tervet.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy digitális adatbázis van Fóton? Ha igen, ennek alapján az 
olcsóbb ajánlatot lehet elfogadni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Két módosítást bocsát szavazásra: a 3. pontban a legalacsonyabb összegű árajánlat 
szerepeljen, az 1. pontban csak a zajtérkép kerüljön felülvizsgálatra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosításokkal egyben a határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

194/2012. (IV.25.) KT határozat 
Stratégiai zajtérkép és Intézkedési terv felülvizsgálata tárgyában 

(98. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót területére vonatkozó 
stratégiai zajtérképet– a környezetvédelmi zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 280/2004. 
(X.20.) Kormányrendelet, valamint a településen megnövekedett gépjárműforgalom alapján – 
felülvizsgáltatja és módosíttatja. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson le – Fót Város 
Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata alapján – egy vállalkozói 
ajánlatkérői eljárást az 1./ pontban meghatározott feladatok ellátására. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a 2./ pontban meghatározott vállalkozói 
ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően – a legalacsonyabb összegű árajánlatot ajánló – 
nyertes ajánlattevővel kössön szerződést és felhatalmazza annak aláírására. 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./-3./ pontokban 
rögzített pénzügyi kötelezettségvállalás fedezete: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet általános tartalék kerete. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-3./ pontban foglalt döntés alapján, 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki, állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület 2012. év május havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása 
végett. 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntés végrehajtásához a szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, 
2./ pont szerinti ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése 2012. április 24. 
2./ pont szerinti beszerzési ajánlatkérői eljárás lefolytatása 2012. május 7. 
3./ pont szerinti megbízási szerződés megkötése 2012. május 11. 
5./ pont szerint a költségvetés módosítására 2012. május 31. 
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11. napirend: Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Alapító Okiratának módosítása  
                 tárgyában (121. sz. anyag) 
 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot változatás nélkül, amelyet minden bizottság 
elfogadásra javasolt.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazással, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

195/2012. (IV.25.) KT határozat 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

(121. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulása Alapító Okiratának módosítását az 1. sz. melléklet szerint és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe szerkesztett Alapító Okiratot a 2. sz. melléklet szerint 
fogadja el. 
2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat 
aláírására. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Kistérségi Tárulás értesítésére a döntést követő 5 napon belül. 
 
 

12. napirend: A szociális alapellátás tárgyában (100. sz. anyag)  

Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az EEB módosító javaslatát ismerteti, amely szerint: a 2. pontban nem hozzájárul, hanem 
vizsgálat alá helyezi az ESZEPSZ házi segítségnyújtási feladat-ellátása bővítésének 
szükségességét.  
A 3. pontban, egy munkacsoport létrehozását kezdeményezi a Bizottság. A házi 
segítségnyújtás perifériális módon kapcsolódik a házi szakápoláshoz. A két dolog 
összekeveredik, ezért javasolják ezt meghatározni a munkacsoport feladataként. Javasolják az 
életnek erről a területéről bevonni hozzáértőket, és a gondozottak részéről Nagy Editet is 
felkérték a munkába. Igényfelmérés szükséges, hogy milyen ellátási forma felelne meg az 
elvárásoknak. Javasolja a munkacsoportba felkérni: a Hivatal részéről egy főt a szociális 
területről Csorba Rudolfnét, egy képviselőt, - Grigalek Lászlót javasolja, aki előzetes 
megkeresés alapján vállalná a feladatot -, egy fő gondozót az ESZEPSZ részéről 
(intézményvezető kijelölése alapján), egy főt a külső szociális területről (Oltalom Idősek 
Otthona vezetőjének kijelölése alapján). 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 

A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság határozati javaslata azonos 
azzal a kiegészítéssel, hogy a 2. pontban a munkacsoport tagjainak a feladat elvégzése 
határidejeként a júniusi képviselő-testületi ülés kerüljön meghatározásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felteszi a kérdést, hogy Grigalek László képviselő elvállalja-e a munkacsoportban a munkát.  
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Grigalek László képviselő: 
Nyilatkozik, hogy elvállalja a feladatot.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Grigalek László személyét javasolja a munkacsoportba, erről kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A munkacsoport többi tagjára javasolt személyeket ismerteti tájékoztatásul: Csorba Rudolfné 
a Hivatal részéről, Szöllősy Szilvia szakértő, Heinecker Zoltánné gondozó, és Nagy Edit a 
gondozottak képviseletében.  
 
A módosításokkal egyben kéri a képviselők szavazatát a határozati javaslatra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

196/2012. (IV.25.) KT határozat 
A szociális alapellátás tárgyában 

(100. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ tudomásul veszi a 2. számú mellékletben foglalt, az Egyesített Szociális, Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat Igazgatójának a házi segítségnyújtás területén megtett – a munka 
átszervezésére vonatkozó intézkedéseit,  
 
2./ vizsgálat alá helyezi az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat házi 
segítségnyújtási feladat ellátás bővítése módját, 
 
3./ a 2./ pontban fogalt feladat ellátás bővítése kapcsán 5 tagú Munkacsoportot állít fel, 
amelynek tagjai: 1 fő Polgármesteri Hivatal ügyintézője, Grigalek László képviselő, 1 fő házi 
beteg gondozó (ESZEPSZ-től), 1 fő a gondozottak képviseletében, 1 fő szakértő (Oltalom 
Idősek Átmeneti Otthonából). A Munkacsoport határozza meg a bővítés szerint ellátandó 
feladatok körét, többletköltség megjelölésével. A feladat elvégzésének határideje: 2012. 
júniusi képviselő-testületi ülés.  
 
4./ A Képviselő testület felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő–testület döntéséről írásban 
értesítse Nagy Edit 2151. Fót, Deák F. u. 15 sz. alatti lakost. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal, a Munkacsoport feladatának határideje: 2012. júniusi képviselő-
testületi ülés.  
 
 

13. napirend: Önkormányzati Zeneiskola névadása tárgyában (78/a sz. anyag)  
 
 
Fábry Béla  képviselő: 
Felteszi a kérdést, hogy  a dr. Závodszky Elek névvel mi a baj? Ha visszavonja a testület ezt a 
nevet, akkor visszakapja a régi nevét. Javasolja, hogy szabályos eljárásban ezt a nevet 
szavazza meg a testület, kiküszöbölve az eljárási hibát, ami miatt a helyzet kialakult.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Arról tájékoztat, hogy a névváltoztatás visszavonását javasolja, a szabályos eljárás 
lefolytatása a későbbiekben történik.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy pillanatnyilag az iskolában erről a kérdésről nagyon komoly indulatok 
dúlnak, ami miatt racionális döntés meghozatalára nincs lehetőség. A későbbiekben javasolja 
visszahozni ezt a témát.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Véleménye szerint az intézmény esetében az intézmény neve nagyon kifejező. Méltatlan 
dolog, hogy ha évenként változik az intézmény neve. Javasolja, hogy maradjon a Fóti 
Zeneiskola név.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, a JÜSZB javaslatára kéri a szavazatokat. (javaslat 
szövege a határozattal megegyező.)  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

197/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati Zeneiskola névadása tárgyában 

(78/a sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Önkormányzati 
Zeneiskola névváltoztatásáról szóló 512/2011.(XI.16.) KT határozatát visszavonja.  
 
2./ A Képviselő-testület a dr. Závodszky Elek Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási 
Intézmény Alapító Okiratát úgy módosítja, hogy az intézmény neve: Fóti Önkormányzati 
Zeneiskola-Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, és egyben felkéri a Polgármestert, hogy 
az alapító okirat módosításával kapcsolatos feladatokat lássa el. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Kormányhivatalt tájékoztassa a 
törvényességi felhívás kapcsán megtett intézkedésről. 
Felelős: polgármester, intézményvezető 
Határidő: azonnal. 
 
 

14. napirend: Önkormányzati újság kiadásáról (126. sz. anyag)  
 
 
Fábry Béla  képviselő: 
Összefoglalójában elmondja, hogy nem tartja az újságot megfelelőnek, nem 
kiegyensúlyozottan tájékoztatja a lakosságot, ezért nem támogatja a szerződés 
meghosszabbítását sem.  
 
Földi Pál képviselő:  
Kéri jegyzőkönyvben rögzíteni a következőket egy, az újságban megjelent képviselő-testületi 
ülésről szóló tájékoztatással kapcsolatban: „nem Fábry Béla hívott vissza engem a képviselő-
testületi ülésre.” 
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Fábry Béla  képviselő: 
Csatlakozik Földi Pálhoz és megerősíti az általa elmondottakat. Úgy gondolja, illet volna 
megkérdezni a képviselőket arról, miért tették azt, amit tettek. Ez újságírói etika kérdése.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti az újság szerkesztésére vonatkozó szerződés hosszabbítása ügyével kapcsolatban 
felmerült eseményeket. Jogi vélemény alapján a nettó összeg 3 hónapra nem éri el a 
Versenyeztetési Szabályzatban meghatározott 1 millió Ft-ot. Két hónap nem elég, mert 2014. 
végéig kellene megkötni az újságra a szerződést, ez átlépi szolgáltatás szinten a 8 milliós 
értéket, ami közbeszerzést von maga után. Ezért indokolt, hogy 3 hónapra hosszabbítson 
szerződést a Képviselő-testület.   
 
A II. sz. határozati javaslatban a KT a 183/2012. sz. határozatot hatályban tartja, és a 
mellékelt pályázati kiírás szerint kívánják a pályázatot kiírni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A bizottságok által tett módosító indítványokról kezdeményez szavazást.  
1./ a 183/2012. (IV.18.) sz. határozatot hatályban tartja (felelős: Polgármester, határidő 
azonnal.)  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

198/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati újság kiadásáról 

(126. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 183/2012. (IV.18.) sz. 
határozatot hatályban tartja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
 
2./ 2012. május 1-től 2012. július 31-ig szerződést köt a Windhager Kft. az önkormányzati 
újság kiadására havi 300.000,- Ft + ÁFA vállalkozási díjjal; és felkéri a polgármestert, hogy a 
mellékelt tartalmú vállalkozási szerződésmódosítást írja alá. (felelős: Polgármester, határidő, 
a döntést követő 5 nap)  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva. 

199/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati újság kiadásáról 

(126. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. május 1-től 2012. 
július 31-ig szerződést köt a Windhager Kft. az önkormányzati újság kiadására havi 300.000,- 
Ft + ÁFA vállalkozási díjjal; és felkéri a polgármestert, hogy a mellékelt tartalmú vállalkozási 
szerződésmódosítást írja alá. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A II. határozatban a pályázati kiírást pontosította az Emberi Erőforrás Bizottság.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
Ismerteti a Bizottság módosító javaslatait, amely megegyezik a szavazásra feltett szöveggel.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az Emberi Erőforrás Bizottság véleménylapjához képest az alábbi módosítási javaslatok 
hangzottak el: a borító 4 színű, 13o gr-os műnyomó papír, a belív 8o gr-os offset, vagy azzal 
egyenértékű papír. A pályázati kiírásban szerepeljen, hogy a pályázók adjanak ajánlatot színes 
belső lapokra is, és fekete-fehér belső lapokra is.  
 
A bizottság módosító javaslatai elfogadására tesz javaslatot és kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosításokkal együtt a pályázati kiírás szövegét teszi fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

200/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati újság kiadásáról 

(126. sz. anyag) 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet az 
Önkormányzat által alapított helyi lap, a Fóti Hírnök 2012. augusztus 1-től 2014. december 
31-ig történő felelős szerkesztésére, kiadására, nyomdai előállítására és terjesztésére. 
Pályázat tartalma: 
A feladat részletes szakmai tartalmát Fót Város Kommunikációs Koncepciójának a városi 
lapra és a hírlevélre vonatkozó fejezetei (1. sz. melléklet), a jogviszonnyal kapcsolatos 
lényeges jogokat és kötelezettségeket a Vállalkozási szerződéstervezet (2. sz. melléklet) 
tartalmazza, amelyek a pályázat kiírásával egyidejűleg elérhetők a fot.hu honlapról. 
Műszaki paraméterek: 

- megjelenés: havonta 
- példányszám: 7500 pld/hó 
- formátum: A/4 
- terjedelem: minimum 24 oldal 
- szín: borító 4 szín color, belív 80 gr-os offset, vagy azzal egyenértékű fekete-fehér. A 

pályázók adjanak ajánlatot színes belső lapokra is, és fekete-fehér belső lapokra is.  
- szöveg-kép arány: kb.70-30% 
- hirdetési arány: a hirdetések a lap terjedelmének 35%-át nem haladhatják meg 
- a színes borító B1-B2 oldalain nem jelenhet meg hirdetés 
- papírminőség: borító 130 gr műnyomó, belív legalább 80 gr-os fehér ofszet 
- kötészet: irkafűzve 
- hírlevél kiadása esetén behúzási kötelezettség 

 
Teljesítési követelmények: 

- teljesítés helye: Fót Város közigazgatási területe 
- megjelenés határideje: minden hónap 10. napja 
- lapzárta a tárgyhónap előtti hónap utolsó napja 
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- terjesztés módja: postaládákba való kijuttatás 
- az újság PDF formátumban történő eljuttatása a Megrendelőhöz a nyomdába adással 

egyidejűleg 
- köteles példányok: OSZK, Városi Könyvtár, Polgármesteri Hivatal titkársága (300 

pld.) 
Hirdetésre vonatkozó információk: 
A hirdetések bevételei teljes mértékben a nyertes Pályázót illetik meg. 
Pályázatban résztvevők köre:  
Pályázatot nyújthat be bárki, aki megfelel az alábbi pályázati feltételeknek. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
- az önkormányzati hivatalos lap szerkesztésére, nyomdai előállítására és terjesztésére 
vonatkozó elképzelések rövid ismertetése max. 3 oldalban; 
- szakmai referenciák ismertetése a referenciát adó személy aláírásával; 
-  egyösszegű árajánlat az önkormányzati lap szerkesztésére, nyomdai előállítására, 
kiadására és terjesztésére; 
- kiadói és szerkesztői tevékenységre, illetve a feladatkör ellátására jogosító okiratok 
másolata; 
- természetes személy pályázó esetén részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, 
képesítést igazoló oklevelek másolata, érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvány; 
- nem természetes személy pályázó esetén hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány és a 
pályázat benyújtási határidejétől visszafelé számított 30 napnál nem régebben kiállított 
adóigazolás arról, hogy a pályázónak nyilvántartott adótartozása nincs; 
- illetékes hivataltól igazolás arról, hogy adóhátraléka nincs. 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a Vállalkozási szerződéstervezetet elfogadja; 
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat 
tartalmát megismerhetik, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 
Pályázat benyújtása: 
A pályázat benyújtási határideje 2012. június 4-én délelőtt 10:00 óra. 
A pályázatot Cselőtei Erzsébet polgármesternek címezve, zárt borítékban kell eljuttatni postai 
úton a 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. címre, vagy személyesen benyújtani Fót Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Titkárságára. A borítékon a következő adatokat kell 
feltüntetni:  

- pályázó neve, címe;  
- „Fóti Hírnök pályázat”;  
- „Határidő: 2012. június 4. 10:00 óra”;  
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” 

A határidőre beérkező pályázatok felbontására – a pályázók jelenlétében – a benyújtási 
határidő napján, azaz 2012. június 4-én (hétfőn) 10:00 órakor, a Polgármesteri Hivatalban 
kerül sor. (Jelen pályázati kiírás egyben meghívó is!) A pályázatok felbontásáról és 
értékeléséről jegyzőkönyv készül. 
Pályázat elbírálása: 
A pályázat elbírálási szempontjai: az összességében legkedvezőbb ajánlat. Azonos feltételek 
teljesítése mellett a fóti helyismerettel rendelkező pályázók előnyt élveznek. 
A pályázatok várható elbírálása Fót Város Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságának 
2012. júniusi rendes ülésének véleménye alapján a Képviselő-testület 2012. júniusi rendes 
ülésén történik. A pályázat nyertesével a Polgármester a Képviselő-testület döntését követően 
köt szerződést. 
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A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjainak megválasztására tett javaslatot a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság. Egyik tagként Koncz János képviselőt javasolták.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A Bíráló Bizottság másik tagjának Gráf Mihály képviselőt, az EEB elnökét javasolja 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság. A II. határozati javaslat 5. pontjában kell meghatározni egy 
összeget, amelyet 2 millió Ft-ban kíván meghatározni a Bizottság, mely összeg szerepel az 
Önkormányzat költségvetésében.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 126/a. sz. előterjesztés I. sz. határozati javaslatát terjeszti elő szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

201/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati újság kiadásáról 

(126. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Város 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve” elfogadásáról szóló 127/2012. (III.21.) sz. KT 
határozatát módosítja azzal, hogy annak 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. 
számú melléklete lép. 
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ alpontban meghatározott 
dokumentum közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: közbeszerzési terv közzététele 2012. április 29. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Közbeszerzési Bíráló Bizottság tagjaira érkezett javaslatok, Koncz János, és Gráf Mihály 
képviselő urak.  
Felteszi a kérdést, hogy vállalják-e a jelöltek a bizottsági tagságot. 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Nyilatkozik, hogy vállalja a feladatot.  
 
 
Koncz János képviselő: 
Nyilatkozik, hogy vállalja a feladatot.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslatot egyben bocsátja szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy felkéri Koncz 
János és Gráf Mihály képviselőt … (szöveg továbbiakban azonos a határozatban 
foglaltakkal), valamint 2 millió Ft összeg kerüljön beírásra az 5. pontba.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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202/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati újság kiadásáról 

(126. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást 
folytat le a kizárólagos tulajdonát képező Fóti Hírnök című önkormányzati lap kiadása és 
szerkesztése tárgyában a 2012. augusztus 1.-től 2014. december 31 terjedő időszakra 
vonatkozóan. 
 
2./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot 
hoz létre, amely tagjainak felkéri Gráf Mihály képviselőt, Koncz János képviselőt, Dóráné dr. 
Kuzmann Katinka, Szabóné Forgách Gabriella köztisztviselőt és Dobsa Sándor közbeszerzési 
szakértőt. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri, a 2./ alpontban megnevezett Bíráló Bizottságot, hogy a 
közbeszerzési eljárás során az összességben legelőnyösebb ajánlatot adó ajánlattevő 
kiválasztása során alkalmazza az alábbi bírálati szempontokat: 
3.1./ Struktúrára vonatkozó elemek: 

3.1.1./ Lap felépítésének ismertetése 
3.1.2./ Hozzáadott érték 
3.1.3./ Tördelés 

3.2./ Kiadási feltételek: 
3.2.1./ Helyi szolgáltatások igénybe vétele 
3.2.2./ Ár 
3.2.3./ Terjesztés 

 
4./ A Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről, illetve az 
eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntés jogát a hatályos Közbeszerzési 
Szabályzat 24.§ (2) bekezdés alapján a polgármesterre delegálja. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződés fedezetére, 
bruttó 2 millió Ft keretösszeget terveztessen be az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, 2./ beszerzés lebonyolítása a döntést követő 50 napon belül. 
 
 

15. napirend: Önkormányzati honlap működtetéséről (125. sz. anyag)  
 

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti az előterjesztés tartalmát, amely a honlap működtetésének meghosszabbítására 
vonatkozik 3 hónap időtartamra.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Hozzászólásában elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság nem tárgyalta az 
anyagot, mivel a jegyző asszony jogfenntartással élt. Felveti, hogy emiatt hozható-e érvényes 
határozat ebben a kérdésben, amelyben szerződésről van szó?  
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző: 
Válaszában tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az anyag időben kiosztásra került a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság részére is, a Bizottságnak módja lett volna megtárgyalni és 
kialakítani az álláspontját.  
Az SZMSZ melléklete tartalmazza a bizottságok hatáskörét és feladatait. A „nem tárgyalás” 
esete nem szerepel az SZMSZ-ben, mert az, egy pozitív irányú hozzáállást feltételez a 
bizottságok részéről, tehát: véleményezi, javasolja, tárgyalja stb. Az SZMSZ miután nem 
szabályozza a napirendről történő levételét egy anyagnak, a tárgyalásra alkalmas/nem 
alkalmas kitételt jobb megoldásnak tartja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az I. sz. határozati javaslat szavazását kezdeményezi azzal a módosítással, hogy az 
önkormányzat jogásza által készített vállalkozási szerződés-módosítást írja alá.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

203/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati honlap működtetéséről 

(125. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy   

- a 2012. május 1-től 2012. július 31.-ig szerződést köt Balatoni János egyéni 
vállalkozóval az önkormányzati honlap működésére havi 60.000,- Ft + ÁFA 
vállalkozási díjért;  

- felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat jogásza által készített vállalkozási 
szerződést írja alá. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: döntést követő ötödik nap. 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
A Bizottság arról döntött, hogy a II. sz. határozati javaslat szóljon arról, hogy az eredeti 
184/2012. sz. határozatát hatályban tartja, valamint egy III. sz. határozati javaslattal kerüljön 
elfogadásra a mellékelt pályázati kiírás.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A II. sz. határozati javaslattal kapcsolatban az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatát 
indítványozza elfogadásra, amely szerint: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
úgy dönt, hogy a 184/2012. (IV.18.) sz. KT határozatát hatályában tartja.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

204/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati honlap működtetéséről 

(125. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 184/2012. (IV.18.) sz. KT 
határozatát hatályában tartja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal. 
 
Fábry Béla képviselő: (ügyrendben)  
Bejelenti, hogy távozik egy időre a Képviselő-testület üléséről, de később visszajön.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 8 fővel van jelen az ülésen, az ülés 

határozatképes.  

 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
A pályázati kiírással kapcsolatban kéri a képviselők hozzászólásait.  
 
Hozzászólásra nem jelentkezett senki, ezért az Emberi Erőforrás Bizottság véleménylapján 
szereplő pályázati kiírás szövegére kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

205/2012. (IV.25.) KT határozat 
Önkormányzati honlap működtetéséről 

(125. sz. anyag) 
 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilvános pályázatot hirdet Fót Város 
Önkormányzat hivatalos honlapjának, a fot.hu internetes portálnak, valamint az 
Önkormányzat által fenntartott további honlapok 2012. augusztus 1-től 2014. december 31-ig 
történő felelős szerkesztésére és működtetésére. 
Pályázat tartalma: 
- A fot.hu weboldal Joomla 1.5 rendszerből Joomla 2.5.x (legfrissebb) verzióba vagy 
más tartalomkezelő rendszer legújabb verziójába történő migrálása korszerű sablon 
használatával, a Megrendelő igényei szerinti szerkezeti és formai átalakítások végrehajtásával, 
a Megrendelő képviselőjével való együttműködésben 
- Teljes adatmigráció (html lapok, dokumentumok, adatbázis adatok, cikkek, képek) 
- Napi rendelkezésre állás, help desk 
- Adminisztrációs felület helyszíni betanítása Megrendelő által kijelölt személyek 
részére igény szerint (max. 10 óra) 
- Havi 25 óra szerkesztői, adatfeltöltői feladatok ellátása 
- Átlagosan havi 5 óra fejlesztési feladatok ellátása 
- Szerverszolgáltatás – 2. sz. mellékletben megadott paraméterek szerint 
- Mailszerver-szolgáltatás – 2. sz. mellékletben megadott paraméterek szerint 
- Domain és web hosting – max. 10 db domain kiszolgálása 
 
 
- A portálok technikai karbantartása – hibajavítás, bővítés, technikai support, 
adatfeltöltések (cikk írása nem), szoftver verziókövetés 
- A város további honlapjainak kezelése (jelenleg: kozadattar.fot.hu, hirnok.fot.hu, 
fotiparadicsom.hu, fotifroccsfeszt.hu, lfzi.hu, harmasfot.hu), igény szerint a többi 
közintézmény honlapjának üzemeltetése (összesen max. 10 db) 
- Ftp hozzáférés biztosítása a Megrendelő képviselője számára 
- Folyamatos online napi látogatottsági statisztika üzemeltetése a város honlapjain (pl. 
Google Analytics) 
A további tudnivalókat Fót Város Kommunikációs Koncepciójának – Városi internetes portál 
(II/2.) című fejezete (1. sz. melléklet), az egyéb technikai paraméterek leírását a 2. sz. 
melléklet, a jogviszonnyal kapcsolatos lényeges jogokat és kötelezettségeket a Vállalkozási 
szerződéstervezet (3. sz. melléklet) tartalmazza. A 4. sz. melléklet a Vállalkozási szerződés 
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mellékletét képező hatályos Fót Város Önkormányzat Hivatalos Honlapjának Működési 
Szabályzata. 
 
 
Pályázatban résztvevők köre:  
Pályázatot nyújthat be minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet, amely megfelel az alábbi pályázati feltételeknek. 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 

- a fot.hu internetes portál szerkesztésére és működtetésére vonatkozó elképzelések 
rövid ismertetése; 

- egyösszegű egyszeri fejlesztési munkadíjban és havi rendszerüzemeltetési díjban 
kifejezett árajánlat benyújtása a honlapok szerkesztésére és működtetésére; 

- természetes személy pályázó esetén részletes szakmai önéletrajz, végzettséget, 
felsőfokú szakirányú képesítést igazoló oklevelek másolata, érvényes hatósági erkölcsi 
bizonyítvány; 

- nem természetes személy pályázó esetén hatályos cégkivonat, aláírási címpéldány, a 
cég egy munkatársának  felsőfokú szakirányú képesítést igazoló oklevelek másolata és 
a pályázat benyújtási határidejétől visszafelé számított 30 napnál nem régebben 
kiállított adóigazolás arról, hogy a pályázónak nyilvántartott adótartozása nincs; 

- illetékesség szerinti hivataltól igazolás arról, hogy helyi adóhátraléka nincs; 
- szakmai referenciák ismertetése a referenciát adó személy aláírásával; 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó a Vállalkozási szerződéstervezetet elfogadja; 
- adatkezelési nyilatkozat arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a pályázat 

tartalmát megismerhetik, 
- nyilatkozat arról, hogy a pályázó pályázatának tárgyalását nyílt vagy zárt ülésen kéri. 

 
Pályázat benyújtása: 
A pályázat benyújtási határideje 2012. június 4-én délelőtt 10:00 óra. 
A pályázatot Cselőtei Erzsébet polgármesternek címezve, zárt borítékban kell eljuttatni postai 
úton a 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. címre, vagy személyesen benyújtani Fót Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatala Titkárságára. A borítékon a következő adatokat kell 
feltüntetni:  

- pályázó neve, címe;  
- „Honlap pályázat”;  
- Határidő: 2012. június 4. 10:00 óra”;  
- „Az ajánlattételi határidő előtt nem bontható fel!” 

A határidőre beérkező pályázatok felbontására – a pályázók jelenlétében – a benyújtási 
határidő napján, azaz 2012. június 4-én (hétfőn) 11:30 órakor, a Polgármesteri Hivatalban 
kerül sor. (Jelen pályázati kiírás egyben meghívó is!) A pályázatok felbontásáról és 
értékeléséről jegyzőkönyv készül. 
 
Pályázat elbírálása: 
A pályázat elbírálási szempontjai: az összességében legkedvezőbb ajánlat. Azonos feltételek 
teljesítése mellett a fóti helyismerettel rendelkező pályázók előnyt élveznek. 
A pályázatok várható elbírálása Fót Város Önkormányzat Emberi Erőforrás Bizottságának 
2012. júniusi rendes ülésének véleménye alapján a Képviselő-testület 2012. júniusi rendes 
ülésén történik. A pályázat nyertesével a Polgármester a Képviselő-testület döntését követően 
köt szerződést. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal 
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16. napirend: Pályázati kiírás civil szervezetek és egyházak kulturális 

tevékenységének támogatása tárgyában (102. sz. anyag)  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményét bocsátja szavazásra, szeptemberre 
készüljön rendelet-tervezet a civil alap felhasználásáról.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Földi Pál képviselő:  
Érdeklődik, hogy a június 2-i rendezvényre, utólag a civil alapra hogy tudnak pályázni, 
amikor még arra a határidőre a pályázat módozata sem kerül elfogadásra. (Fóti-futi, a Most 
Szabadidő Egyesület stb.)  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Felhívja a jegyző asszony figyelmét arra, hogy az SZMSZ-ből kikerültek a bizottságok 
átruházott hatáskörei, mindennel a KT foglalkozik, és emiatt nagymértékben lelassul a 
munka. Ezért sürgeti, hogy kerüljön testület elé a bizottságok átruházott hatásköreinek 
kérdése.  
 
Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló:  
Javasolja meghatározni, hogy egy pályázónak (bruttó 7oo eFt-on belül) max. mennyi adható, 
és ki lehet jelölni két értékelési időszakot. Ezzel elkerülhető a határidő probléma.  
 
Földi Pál képviselő:  
Elfogadja Hegedüs Miklós javaslatát, mivel megelőlegezhető a rendezvény költsége, ami a 
pályázati pénzből visszapótlásra kerülhet.  
 
Molnár Krisztina, kulturális referens:  
Javasolja, hogy ha nem ragaszkodik a testület a Fóti Hírnök újságban történő pályázati kiírás 
megjelentetéséhez, be lehet kérni dokumentációt azoktól a pályázóktól, akik fóti székhelyűek.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Molnár Krisztina javaslatát nem támogatja. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és Emberi Erőforrás Bizottság  
módosítási javaslatáról, amely szerint a határidő 2012.  június 3o. legyen, döntést a 
Képviselő-testület  a 2012. július havi rendes ülésén hozzon.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosítással egybeszerkesztett határozati javaslat szövegét javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
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206/2012. (IV.25.) KT határozat 
Pályázati kiírás civil szervezetek és egyházak kulturális tevékenységének támogatása 

tárgyában 
(102. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
 
1./ jóváhagyja a civil szervezetek és egyházak kulturális rendezvényei támogatására kiírt  
     pályázatot, 
2./ felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot a pályázat lebonyolítására. 
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 

 
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  
 

A pályázat tárgya: Kulturális Pályázati Alap 
A pályázat célja: a fóti székhelyű civil szervezetek és egyházi szervezetek 2012. évi kulturális 
tevékenységének, rendezvényeinek támogatása.  
Pályázati keret: bruttó 700.000,- Ft, azaz bruttó hétszázezer forint  
A pályázat benyújtásának határideje:  2012. június 30. 
Helye: Polgármesteri Hivatal Titkársága, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1. 
Pályázók köre: Fót Város kulturális életét gazdagító helyi civil és egyházi szervezetek 
A pályázatokról a Képviselő-testület a 2012. év júliusi rendes ülésén dönt.  
A pályázatnak tartalmaznia kell a civil szervezet tevékenységi körét és az általa szervezett 
kulturális rendezvény programját, továbbá a megpályázott összeget.  
A pályázónak civil szervezet esetén mellékelni kell a pályázathoz: 

• a civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló bírósági bejegyző határozatot, 
• a civil szervezet Alapszabályát, 
• az Aláírási Címpéldányt, 
 A pályázónak egyházi szervezet esetén mellékelni kell a pályázathoz a kulturális 
rendezvény programját, továbbá a megpályázott összeget.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a 18. sz. anyag következik, előtte azonban szünetet rendel el, és ezt követően a 
Közmeghallgatás következik.  
 
Földi Pál képviselő:  
Bejelenti, hogy a Közmeghallgatás után el kell távoznia majd az ülésről egyéb elfoglaltsága 
miatt.  
 
KÖZMEGHALLGATÁS (a jegyzőkönyv mellékletét képezi a Közmeghallgatáson 
elhangzottak rögzítése)  
 
KÖZMEGHALLGATÁSNAK VÉGE 20 ÓRA 50 PERCKOR. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület az ülését 20 óra 54 perckor folytatta.  

A jelenlévő képviselők létszáma 8 fő, az ülés határozatképes.  

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Javasolja a hátralévő anyagok megtárgyalását az idő előrehaladta ellenére is. A bizottsági 
vélemények rendelkezésre állnak, vannak halaszthatatlan, határidőhöz kötött ügyek.  
 
Javasolja, hogy a 25/a sz. anyag, amely a meghívóban a 18. sz. napirendként szerepel, 
kerüljön át a következő testületi ülésre. Szavazásra bocsátja a javaslatot.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

17. napirend: A Fóti Horgász Egyesület Haszonbérleti Szerződése tárgyában  
                 (116. sz. anyag)  

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Felolvassa a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát, amely szerint:  
A Bizottság indítványozza a Képviselő-testület számára a tó fejlesztésével és hasznosításával 
összefüggésben egy munkacsoport létrehozását, melynek tagjaira az alábbi javaslatot teszi: 

1. Gráf Mihály, 
2. Koncz János, 
3. dr. Vörös Mihály, 
4. 1 fő köztisztviselő (jegyző javaslata szerint), 
5. 1 fő környezetvédelmi szakértő. 

 
valamint: a Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára az előterjesztés tárgyában 
kidolgozott 6.1./, 6.2./ sz. határozati javaslatok elfogadását azzal a módosítással, hogy Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete bruttó 420.000 forint keretösszeget biztosít a 2 db 
vízszivattyú üzemeltetésére és karbantartására (+ ÁFA szövegrész törlésre kerül). 
 
Szavazást indítványoz a második javaslatról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
A határozati javaslat 3. pontjában a Horgászegyesület felügyelete alá tartozó terület a jelenleg 
is érvényben lévő melléklet szerinti terület, 5 m helyett 3 m.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A 116. sz. anyag véleménylapja első oldalán lévő Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 5 módosító 
javaslatát bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül,- elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosításokkal együtt a tervezet elfogadását javasolja és kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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207/2012. (IV.25.) KT határozat 
A Fóti Horgász Egyesület Haszonbérleti Szerződése tárgyában 

(116. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi szándékát, hogy - a Fót Város 
Önkormányzata jogelődje, Fót Nagyközség Önkormányzatának a Fóti Horgász Egyesülettel 
2002. július hó 01. napján, a Fót Város ingatlan-nyilvántartásban 290/1 helyrajzi szám alatt 
felvett, a természetben a fóti Somlyó-tó ingatlan haszonbérbe adására vonatkozólag 
megkötött, haszonbérleti szerződés lejártát követően - a Fóti Horgász Egyesülettel (székhely: 
2151 Fót, Táncsics M. utca 13.) új hasznosítási szerződést kíván kötni 2012. július 1-től 2017. 
december 31. napjáig 5 év 5 hónap időtartamra. 
 
1.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat aziránt, hogy 
a Fóti Horgász Egyesület vállalja az alábbi feladatokat: 

- A tó természetes vízpótlását folyamatosan figyelve, a tó vízszint szabályozásával a tó 
vizének „életben tartása”. A természetes utánpótlás kiegészítésére a tavat 
mesterségesen tápláló kút működtetése, üzemellenőrzése, az ezzel kapcsolatos 
valamennyi üzemeltetési feladat ellátása: vagyoni érték védelme, gépészeti és egyéb 
karbantartási és jelentési kötelezettségek. 

- A tavat tápláló és a tóból vizet elvezető árkok-patakok, csatornák zsilipek rendszeres 
ellenőrzése, karbantartása-javítása, növényzettől-hulladéktól megtisztítása, annak 
környezetre gyakorolt ár- vagy belvízhatásai iránti teljes felelősség viselésével. A tóra 
veszélyt jelentő környezeti állapot változások (nagy csapadékkal járó vihar stb.) 
folyamatos figyelése és az azokra reagáló azonnali beavatkozások elvégzése (például 
zsilipállítás). 

- A tópart területein a növényzet karbantartása, illegális szemét elhordása, rongálások 
megelőzése, kijavítása. 

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy fenntartja magának azt a jogot – a Fóti Horgász 
Egyesület tájékoztatása mellett – hogy Fót Város Önkormányzata a fóti Somlyó-tó környékén 
a volt gyermektábor területén – a tulajdonában lévő 291/1 hrsz-ú tábor, 291/2 hrsz-ú 
beépítetlen terület, valamint a Fót, 290/4 hrsz.-ú strandfürdő ingatlanokon, ingatlanrészeken) 
sport/ kulturális/ művelődési/ rekreációs/ üdülési/ fürdőzési/ gyógyászati célú programot 
/fejlesztéseket megvalósítson.  
 
3./1 A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a használati jogok rendezése érdekében 
kezdeményezi a földügyi igazgatási eljárások megindítását az alábbiak vonatkozásában: 

3.1.1./ A halőr faház alaptérképen történő feltüntetése, továbbá a Somlyó-tó mellett 
húzódó használni kívánt terület – a Tó Vendéglő által bérelt terület és a tópart közötti 
terület, valamint  a halőr ház hátsó falától számított 5 m-es sáv a tóig, illetve a tó 
körüli 3 m széles terület a híd vonalában, ami összességében a hídtól északra eső 
partszakasz - lehatároló vázlatának elkészíttetését, valamint az elkészült terveknek a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság által történő jóváhagyását követően köthető meg a 
Fóti Horgászegyesülettel a hasznosítási szerződés, a lehatároló vázlat, valamint az 
épületfeltüntetés felhasználásával. 
 
3.1.2/ A Tó vendéglő épületének és a fő épülethez műszakilag kapcsolódó 2132 m2-es 
zöldfelület területének lehatárolása a változási vázrajzon.  
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3.1.3./ A büfé épületének és a műszakilag kapcsolódó zöldfelület, - összesen kb. 700 
m2 - lehatárolása a változási vázrajzon.  

 
3.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata érvényes 
Versenyszabályzata rendelkezései figyelembevételével, az 3.1./ pontban megjelölt változási 
vázrajzot elkészítő földmérő kiválasztására irányuló ajánlatkérői eljárás lefolytatására a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a nyertes ajánlattevő: a legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatást kérő. 
 
3.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./2./3.1-3.2/ pontban 
foglalt döntés alapján a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést a földmérői munkára 
kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 3./ pontban foglalt döntéséről 
írásban tájékoztassa a Fóti Horgász Egyesületet.  
 
5./ A szerződés tervezet kerüljön vissza a Képviselő-testület 2012. évi május havi rendes 
ülésére azzal a kiegészítéssel, hogy a lehatárolt területet igénybe vevők részére – a 
környezetvédelmi szempontokat figyelembe véve – az Egyesület köteles biztosítani a szabad 
mozgást. 

 
6.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./-3./ pontban meghatározott területen 
ingatlanlehatároláshoz, épületfeltüntetéshez szükséges vázrajzok elkészíttetésére, a területileg 
illetékes hatáskörrel rendelkező Földhivatal részére történő benyújtására szükséges hatósági 
eljárásai során felmerülő díjak fedezetére bruttó 200.000,- Ft keretösszeget, azaz bruttó 
Kétszázezer forint keretösszeget biztosít Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 
önkormányzat dologi kiadások között szereplő területmegosztás és telekkitűzés sor terhére. 
 
6.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Somlyó-tó vízutánpótlását biztosító 2 db 
vízszivattyú folyamatos üzemeltetése és karbantartása fedezetére bruttó 420.000,- Ft összeget 
biztosít Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése önkormányzat egyéb üzemeltetési 
sora terhére. 
 
7./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tó fejlesztésével és hasznosításával összefüggésben   
     egy munkacsoport hoz létre, melynek tagjai:  

1. Gráf Mihály, 
2. Koncz János, 
3. dr. Vörös Mihály, 
4. 1 fő köztisztviselő (jegyző javaslata szerint), 
5. 1 fő környezetvédelmi szakértő 

 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Fóti Horgász Egyesület elnökének, és elnökségének a döntésről 
történő írásbeli értesítésére: a döntést követő 15 napon belül a rögzített kikötésrendszer 
teljesülésének figyelemmel kísérésére: legkésőbb 2012. június 30., a hasznosítási 
szerződés módosításának aláírására: az 1./ pontban foglalt döntés és kikötésrendszer 
teljesülése, valamint Haszonbérlő általi elfogadása esetén, de legkésőbb 2012.  július 1. 
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Tó fejlesztésével kapcsolatos bizottság létrehozásáról alkotott bizottsági véleményre kéri a 
szavazást.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

18. napirend: A Premium Wood Kft. működési engedély köteles tevékenysége tárgyában  
                (124. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a I. módozatot változtatás nélkül elfogadásra 
javasolja. Kéri a döntést.   
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

208/2012. (IV.25.) KT határozat  
A Premium Wood Kft. működési engedély köteles tevékenysége tárgyában 

(124. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mint a Fót belterület 2813. hrsz és 
2815/1. hrsz. alatti ingatlanok tulajdonosa - úgy dönt, hogy a Ket. szabályai szerinti ügyféli 
minőségében hozzájárul a 2815/2. hrsz-ú, természetben a 2151 Fót, Németh K. út 70. szám 
alatti ingatlanon, festék, lakk és „C” tűzveszélyességi osztályú építőanyag (építési anyag) 
forgalmazására kiadandó működési engedély köteles tevékenység gyakorláshoz.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtása érdekében a 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: a döntést követő három napon belül.  
 
 

19. napirend:  A Fót Város Önkormányzat, valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan 
közös tulajdonát képező 2593, 2595/1, valamint a 2597 hrsz-ú belterületi 
ingatlanok (továbbiakban együttesen: Alagi 29 ha) tárgyában 
(127. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti az előterjesztés tartalmát. 
 
Fábry Béla  képviselő: 
Támogatja az előterjesztésben foglaltakat. Javasolja, hogy egy II. határozati javaslat is 
fogalmazódjon meg, hogy a Képviselő-testület felkéri a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságot, 
hogy vizsgálja ki, hogy az előző 5 évben Fót város tulajdonában álló mezőgazdasági 
hasznosítású ingatlanokat, kik és milyen alapon használták, bérelték, és felvettek-e utána 
földalapú támogatást és milyen nagyságrendben.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata volt még, hogy a területet a Kft vizsgálja meg, 
hogy hasznosítás szempontjából mi a véleménye a faaprítékkal összefüggésben.   
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 127. sz. előterjesztés eredeti határozati javaslatát bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

209/2012. (IV.25.) KT határozat  
A Fót Város Önkormányzat, valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonát 

képező 2593, 2595/1, valamint a 2597 hrsz-ú belterületi ingatlanok (továbbiakban együttesen: 
Alagi 29 ha) tárgyában 

(127. sz. anyag) 
 
1.1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Antal Ernő, valamint 
Fót Város Önkormányzat ½-1/2 arányban osztatlan közös tulajdonát képező, a Fóti ingatlan-
nyilvántartásban 2593, 2595/1, 2597 hrsz-on felvett ingatlanok (a továbbiakban: Alagi 29 ha) 
vonatkozásában Haszonkölcsön-szerződést köt Antal Ernő tulajdonostárssal.  
1.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1.1./ pontban foglalt 
Haszonkölcsön-szerződést kösse meg, azt írja alá. 
 
2.1./ Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont alapján az ugyanott meghatározott 
ingatlanok 100%-a vonatkozásában 2012. szeptember 1-től 2013. augusztus 31-ig húzódó 
időtartamra a területalapú támogatás igénybevételét kezdeményezi. 
 
2.2./ A Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az 2.1./ pontban foglaltaknak megfelelően 
az intézkedéseket tegye meg. 
 
3.1/ A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az „Alagi 29 ha” telekalakításának 
engedélyezéséhez szükséges változási vázrajzot aktualizáltatja és a területalapú támogatás 
lejárta után benyújtja a Dunakeszi Körzeti Földhivatalhoz engedélyeztetés céljából - mindezt 
a változási vázrajz elfogadására vonatkozó Képviselő-testületi, tulajdonosi hozzájárulás 
megadását követően. 
 
3.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert, hogy a 3.1./ pontban 
foglaltak szerint járjon el a változási vázrajz aktualizálásának megrendelésével kapcsolatosan 
és a földmérési munkára vonatkozó tervezési szerződést kösse meg és írja alá a már meglévő 
változási vázrajz készítőjével- a Molnár és Tóth Földmérés és Szolgáltató Kft-vel (2100 
Gödöllő, Kikerics utca 10. Képviseli: Molnár Péter). 
 
3.3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 3.1./-3.2. pontban rögzített földmérési munkára 
vonatkozó költségek fedezetére, bruttó 200.000,- Ft keretösszeget biztosít Fót Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetése önkormányzat dologi kiadások között szereplő 
területmegosztás és telekkitűzés sor terhére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: 1./ - 2./ pontban foglaltak tekintetében a döntést követően azonnal.       
3./ pontban foglaltak tekintetében a döntést követően 60 napon belül. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Fábry Béla képviselő úr javaslata, amely szerint a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság vizsgálja 
meg, hogy az előző 5 évben az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági hasznosítású 
területeket kik használták, és kik vettek fel földalapú támogatást.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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A feladat elvégzésére a határidő a javaslat szerint legyen 6 hónap.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

210/2012. (IV.25.) KT határozat  
A Fót Város Önkormányzat, valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonát 

képező 2593, 2595/1, valamint a 2597 hrsz-ú belterületi ingatlanok (továbbiakban együttesen: 
Alagi 29 ha) tárgyában 

(127. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg és 
mutassa ki, hogy az előző 5 évben az Önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági 
hasznosítású területeket kik használták és kik vettek fel földalapú támogatást.  
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határidő: a kimutatás elkészítésére 2012. október havi képviselő-testületi ülés.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Lévai Sándorné képviselő asszony módosító javaslatát teszi fel szavazásra, amely szerint a 
Kft tegyen javaslatot  a 29 ha területet hasznosítására.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Bartos Sándor alpolgármester:  
Javasolja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság vizsgálja meg, hogy a 29 ha, hogyan 
került 5o% magánszemély és 5o % önkormányzati tulajdonba, kinek az aláírásával történtek a 
változások.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szavazásra bocsátja Bartos Sándor alpolgármester úr javaslatát, fél év határidő 
megjelölésével.   
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

211/2012. (IV.25.) KT határozat  
A Fót Város Önkormányzat, valamint Antal Ernő tulajdonostárs osztatlan közös tulajdonát 

képező 2593, 2595/1, valamint a 2597 hrsz-ú belterületi ingatlanok (továbbiakban együttesen: 
Alagi 29 ha) tárgyában 

(127. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottságot, hogy a napirend tárgyában összefoglaló néven  szereplő Alagi 29 ha területtel 
kapcsolatban folytasson le vizsgálatot arra vonatkozóan, hogy az hogyan került 5o %-ban 
magántulajdonba , illetve 5o %-a  önkormányzati tulajdonba. 
Felelős: Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke  
Határidő: 2012. október havi képviselő-testületi ülés. 
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20. napirend: Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtára  
helyiség igénylési  kérelme tárgyában (128. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
A napirend elfogadását a bizottságok javasolják, hozzászólás nem érkezett, szavazásra 
bocsátja a határozati javaslat szövegét változatlan formában.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

212/2012. (IV.25.) KT határozat  
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtára helyiség igénylési  

kérelme tárgyában 
(128. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Dózsa Gy. 

út 12-14. szám alatti Ifjúsági Ház nevű önkormányzati ingatlanban lévő fsz. 4. szám alatti 
– korábban a Fóti Polgárőr Egyesület által használt – 28 m2 alapterületű üres helyiségét 
térítésmentesen a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtára 
használatába adja határozott időre, 2 évre, 2012. május 1. napjától 2014. április 30. napjáig.  

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 

nevében a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár vezetőjével a 
használati szerződést az 1. pontban megjelölt helyiség vonatkozásában kösse meg és írja 
alá. 

 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ és 2./ pontban foglalt döntésről 

írásban értesítse a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár 
igazgatóját. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Városi Könyvtár 
igazgatójának a döntésről történő értesítésre: a döntést követő 3 napon belül, a használatba 
adási szerződés módosítás előkészítésére: a döntést követő 5 napon belül. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
 
 
 

21. napirend: A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása   
                 tárgyában (57/a. sz. anyag)  

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát ismerteti a II. sz. határozati javaslatra 
vonatkozóan, amely szerint:  
„A tervezett előirányzatot 10M Ft+ÁFA összeggel megemeli, a 2011. évi pénzmaradvány 
terhére, és javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy az összeget 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosításába építesse be.” 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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213/2012. (IV.25.) KT határozat  
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 

(57/a. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, hogy a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi Üzleti Tervét az alábbi kiegészítésekkel fogadja el: 

- a tervezett előirányzatot 10M Ft+ÁFA összeggel megemeli, a 2011. évi 
pénzmaradvány terhére,  

- felkéri a polgármestert, hogy az összeget Önkormányzat 2012. évi költségvetésének 
soron következő módosításába építesse be. 

Felelős: polgármester, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
elnöke, a Fóti Nonprofit Közszolgáltató Kft ügyvezető igazgatója. 
Határidő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javasolja megvizsgálni a térfigyelő kamerarendszer 
felállításának lehetőségeit oly módon, hogy az kerüljön be a Közbiztonsági Koncepció 
feladattervébe. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

214/2012. (IV.25.) KT határozat  
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 

(57/a. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri 
1./ a polgármester útján a jegyzőt, hogy vizsgálja meg térfigyelő kamerarendszer 

felállításának lehetőségeit,  
2./ a polgármestert, hogy intézkedjék a térfigyelő kamerarendszer városba történő telepítése és      
     működtetése kialakításának Közbiztonsági Koncepcióba való beépíttetéséről.  
Felelős:  azonnal, az 1./ pont vonatkozásában a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
elnöke, a 2./ pont vonatkozásában a polgármester, 
Határidő: azonnal, végrehajtásra: a Képviselő-testület 2012. júniusi ülése.  
 
 

22. napirend: Az ESZEPSZ Fót, Dózsa György út 12-14 szám alatti irodáiban végzett    
                gázkonvektorok cseréjének tárgyában  (129. sz. anyag) 

 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, a bizottságok a határozati javaslatot elfogadásra 
javasolják, egyéb hozzászólás nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatban 
foglaltakat változatás nélkül. (Az értesítést a Művelődési Ház vezetőjének kéri megküldeni.) 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

215/2012. (IV.25.) KT határozat  
Az ESZEPSZ Fót, Dózsa György út 12-14 szám alatti irodáiban végzett gázkonvektorok 

cseréjének tárgyában 
(129. sz. anyag) 

 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ESZEPSZ részére – 
bruttó 770.000 forint összegben – az intézmény 2011. évi kötelezettséggel terhelt 
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pénzmaradványa terhére engedélyezi a Fót, Dózsa György út 12-14 szám alatti 
Önkormányzati ingatlan ESZEPSZ által használt egyes helységeiben a KLRV-2010 Építőipari 
Kft. által elvégzett munkák ellenértékének kifizetését. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott munka 
ellenértékét tartalmazó utalási engedélyt írja alá. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./-
2./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, 2./ pontban, az utalványozási engedély aláírására: 2012. május 2. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Megköszöni a Képviselő-testület eddigi 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 25.-ei  rendkívüli nyílt ülését 21 óra 17 perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2012. április 25.-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 

21 óra 17 perc.  

 

(A Képviselő-testület 2012. április 25.-ei 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. május 4. 


