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13/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. május 23.-án 14 óra 32 perc 

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

 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester,  

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, 
  Koncz János képviselő, 

Lévai Sándorné képviselő, 
Szabó Mihály képviselő.  

                            
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                  jogi tanácsadója. 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló  
 
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. május 23.-ai rendkívüli ülésén megjelenteket, amelyet 
megnyit.  Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 9 fő van jelen 
(Polgármester asszony később érkezik.)  
 
A kiküldött napirendekhez képest a módosító javaslatokat kéri. A 171. sz. és 172. sz. 
előterjesztések helyszíni kiosztással kerültek a képviselők elé, javasolja napirendre vételüket. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szerencsésebbnek tartotta volna, ha a bizottságok időben megkapják a most kiosztott 
előterjesztéseket.  
 
Csákai Gyula műszaki ügyintéző:  
Ismerteti, hogy május 22-én került érkeztetésre a meghívója a társulatnak, amely a 172. sz. 
előterjesztéshez kapcsolódik. A szabályzat szerint polgármester asszony jogosult szavazni. Ha 
nem kap felhatalmazást, a döntések jóváhagyására, akkor csak tanácskozási joggal vesz részt 
Fót részéről.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást kezdeményez a 171. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 172. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a módosításokkal együtt a napirendek elfogadásáról.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Napirend előtti felszólalások, kérdések, interpellációk:  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Elmondja az adóval kapcsolatban, hogy több fóti vállalkozó nehezményezte a szolgalmi 
joggal terhelt területre és a zöld felületekre kivetett adót. Ezt igazságtalannak tarják Arra kéri 
a Képviselő-testületet, hogy módosítsák a rendeletet vállalkozóbarát intézkedésekkel.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: 
Elmondja, hogy határozattal rendeletet nem lehet módosítani, viszont azt a határozati 
javaslatot támogatja, hogy a testület kérje fel a jegyzőt, hogy vizsgálja meg annak lehetőségét, 
hogy a telekadóról szóló rendeletbe méltányossági körülményként bekerülhessen ez a védő 
övezeti szabályozás és a júniusi testületi ülésre készüljön erről előterjesztés.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást kezdeményez arról, hogy a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgáltassa 
meg, hogy a telekadókkal kapcsolatos rendelet módosítására van-e lehetőség, a szolgalmi 
joggal, illetve előírt zöldövezeti területek, zöldterületnek előírt védősávok utáni adófizetés  
mennyire módosítható.   
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, -  
elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Polgár Erzsébet nyugállományba vonulása alkalmából, a Testület nevében megköszöni az 
Aljegyző asszony sok éves fáradhatatlan munkáját. Elmondja, hogy a sok-sok év alatt 
Aljegyző asszony mindig a legjobb tudása szerint próbált megfelelni, és jó kapcsolatot 
kiépíteni mindenkivel. A továbbiakban hosszú boldog nyugdíjas éveket kíván a maga és a 
Képviselő-testület nevében.  
  
Koncz János képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a kisalagi ravatalozó építkezése mikor kezdődik? A 
kisalagi temető bővítésének az ügye, hogy áll?  Írásban kéri a választ. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy az építési engedély rendelkezésre áll, amint jogerőssé válik, elkezdődik a 
munka. A ravatalozót a nyáron át kell adni.  
A bővítés ügyében, a településszerkezeti terv kapcsán vissza kell térni, rendezni kell azokat. 
A választ írásban elküldik. 
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Bukta András képviselő: 
Elmondja a hulladékgazdálkodásról szóló rendelettel kapcsolatban, hogy véleménye szerint a 
szemétszállítási díj 5,5%-os megemelése szerinte törvénytelen volt, ugyanis a 
hulladékgazdálkodásról szóló törvény 2012. január 1-i változtatása értelmében a 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértéke 2012. évben nem haladhatja meg a 
települési önkormányzat Képviselő-testülete által rendeletben 2011. évre megállapított 
hulladékkezelési közszolgáltatási díj legmagasabb mértékét.  
Ez év áprilisban a parlament elé került egy módosítás, amely lehetővé tette a képviselő-
testületeknek, hogy április 15-től módosíthassák a szemétszállítási díjat, azonban január 1-től 
április 15-ig ezt nem tehettük volna meg.  Javasolja fölvenni a Zöld Híd Kft-vel a kapcsolatot, 
ezt az összeget, amennyiben ez ténylegesen így van, akkor vissza kellene utalni a lakosoknak.  
 
Elmondja továbbá a szemétszállítási díjjal, ill. a díjfizetésekkel kapcsolatosan, hogy 
amennyiben késedelmes fizetés történik, a Zöld Híd Kft. több száz forintot tesz rá a 
számlákra.  
 
Tájékoztat továbbá arról, hogy a Magyar Közlöny 36. számában megjelent 2012. 03. 30-án az 
élelmiszer láncról és a hatósági felügyeletről szóló 2008. évi 46. törvény módosítása, amely 
jelentős kiegészítéseket tartalmaz: mezőgazdasági haszonállat tartása az önkormányzati 
rendeletben nem korlátozható. Javasolja módosítani a helyi rendeletet, október 1-i hatállyal, 
valamint az állattartásról szóló 11/1999. évi helyi rendelet korlátozó rendelkezéseinek 
felülvizsgálatát. Kezdeményezi a 22/2011.09.15-i rendeletek alapján, hogy minden 
önkormányzati rendeletet szavazás előtt bocsássanak társadalmi vitára a helyi médiákon 
keresztül.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy az újonnan megalkotott rendeletek társadalmi vitája folyamatos. A legutóbbi 
ilyen, az állattartási rendelet volt, amire sajnos kevesen jöttek el. A mezőgazdasági 
haszonállat tartáshoz sok szabálynak meg kell felelni.  
 
A szemétdíjjal kapcsolatosan az 5,5%-os díjemelést januárban a Társulási Tanács hozta meg, 
ezt nem lehet elkerülni. A Zöld Híd bőven alatta van a maximális ürítési díjnak.  
 
Bukta András képviselő: 
Elmondja, hogy január 1-től április 15-ig jogilag nem emelhette volna a szemétdíjat a 
Képviselő-testület. 
 
Kezdeményezi, hogy vegyék fel a kapcsolatot a Zöld Híd Kft-vel a késedelmesen beérkezett 
szemétszállítási díjakkal kapcsolatosan és rendezzék a felmerült késedelmi pótlékra 
vonatkozó kérdéseket. 
  
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válasza az, hogy megteszik a szükséges lépéseket. Javasolja, hogy a díjszámlázással 
kapcsolatban felmerülő problémákat az ügyfélszolgálaton próbálják korrigáltatni a lakosok.  
  
Bukta András képviselő: 
Javasolja, hogy az állattartási rendelet ne a tiltásra legyen kihelyezve, hanem a tartás 
körülményeit határozzák meg.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy az új állattartási rendelet a hagyományoknak és a körülmények 
figyelembevételével készült.  
Hozzá teszi, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. elvégezte a külterületek tisztítását és az 
illegálisan lerakott szemetek összegyűjtését. Ezt ő maga személyesen is leellenőrizte a 29 ha, 
a Hajcsár út és környékén.  Másnapra ismeretlenek jelentős mennyiségű kábelnyúzadékot 
helyeztek el az előzőleg megtisztított területre. Véleménye szerint az illegális 
hulladéklerakások megelőzésének érdekében meg kell tenni a megfelelő lépéseket. Javasol a 
Fóti Hírnök következő számában megjeleníteni a mezőőrök munkájáról egy cikket, mely 
tartalmazná a mezőőrök nevét, elérhetőségét, telefonját, hogy bármikor lehessen őket 
értesíteni. Amennyiben ez nem elegendő, felkéri a jogászokat arra, hogy véleményezzék, 
hogy lehetséges lenne-e az átmeneti segélyek, vagy a méltányossági segélyek, ki nem fizetése 
addig, amíg nincsenek meg az elkövetők.  
 
A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban arról tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a 
polgármesteri beszámolót, most látja először.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Javasolja ennek a pontnak a tárgyalását majd akkor, ha polgármester asszony jelen lesz. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Egyet ért Fábry Béla képviselő úr véleményével.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Elmondja, hogy egyet ért az előtte szólóval, azzal a kiegészítéssel, hogy a polgármesteri 
beszámolókat nem tartja kielégítőnek.    
 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. (169. sz. és 169/A sz. 
anyagok)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló  169 és 169/A számú előterjesztéseket a 
bizottsági véleménylapok alapján, a Jogi Bizottság tárgyalta. Indoklás nélkül, 3 tartózkodás 
mellett nem javasolta elfogadásra.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a jelentés elfogadása érdekében.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Javasolja, hogy a következő testületi ülésen ismét kerüljön beterjesztésre a napirend, 
addig a képviselők tüzetesen át tudják tanulmányozni az anyagot.  
 
 

1. napirend: Beszámoló a Közbiztonsági Koncepció 2011. évi végrehajtásáról, Fót város  
                közbiztonsági helyzetéről, és Együttműködési megállapodás megkötése  
                (139. sz. anyag)  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a bizottság egy módosítást fogadott el a Polgárőrség elnöke kérésére, mely 
szerint a háromoldalú megállapodás-tervezetben benne vannak a vállalt feladatok, amely 
szerint minden napra vállalnak járőrözést.  
A Közgyűlés határozata az volt, hogy a költségkeret 2012. évre szűkösebb mint volt, ezért 
240 napra vállalnak szolgálatot. A háromoldalú megállapodás aláírását úgy támogatta a 
Bizottság, hogy az Önkormányzat részéről akkor kerüljön aláírásra, amikor a Rendőrség és a 
Polgárőrség közötti Együttműködési megállapodás létrejön.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Elmondja, hogy Pest Megyei Önkormányzat Fót várost, biztonságos városnak ítélte meg a 
bűnügyi statisztika alapján. Akiknek mégis kára keletkezett valamilyen ok miatt, az úgy érzi, 
hogy van még tennivalónk. A rendőrkapitány beszámolójának 5. oldalán szerepel, hogy Fóton 
még mindig jellemző a kül-, és belterületen, a hulladékgazdálkodási fegyelem megsértése. 
Környezetvédelmi szabálysértések, falopások továbbra is előfordulnak. Ezek felderítése 
komoly feladatot jelent. Ezért a Rendőrség, a Polgárőrség és a mezőőri szolgálat működését 
javítani kell, ezért támogatja a leírtakat, amelyeket anyagi tehervállalással is ki kell fejezni. A 
térfigyelő kamerarendszer kialakítására vonatkozó javaslatot nagyon fontosnak tartja. 
Amennyiben nincs lehetőség arra, hogy pályázati pénzből kerüljön megoldásra a térfigyelő 
kamerarendszer felállítására, indítványozza, hogy egy alap kamerarendszer a következő évben 
saját költségvetésből kerüljön kialakításra.  
 
Koncz János képviselő:  
Bejelenti, hogy a Budapesti Polgárőr Szövetség felvette a Fóti Polgárőr Egyesületet. Nincs 
akadálya a Rendőrséggel kötendő megállapodás aláírásának.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlévő Örsparancsnok és Kapitány urak jelen vannak az 
ülésen, kérdéseket lehet intézni hozzájuk.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Köszönetét fejezi ki a Rendőrség és a Polgárőrség eddigi munkáját a maga nevében.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy 2011-ben született testületi határozat arról, hogy térfigyelő kamerarendszert 
kíván kiépíteni a település. Felkérte az Önkormányzat a Fóti Rendőrőrs parancsnokát, hogy 
javasoljon felállítási pontokat a kamerák részére. Ez beérkezett a hivatalba, előterjesztés még 
nem készült a terveztetéséről és kiépítéséről.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek maradjanak meg és kamerával legyenek 
ellátva. Ez hozzá fog járulni ahhoz, hogy az áldatlan állapotok megszűnjenek a 
hulladékszigeteken is.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti, hogy tudomása szerint a költségvetésbe beállításra került összeg a térfigyelő 
kamerarendszer felállítása érdekében. Javasolja, hogy a tervezés szükségszerűségéről döntsön 
a Képviselő-testület, erre ez a keret elég lesz. Amikor a beruházás költsége már konkrétan 
tervezhető, javasolja a továbbtárgyalását ennek a témának a pénzügyi feltételek biztosítása 
érdekében.  
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Koncz János  képviselő: 
Elmondja, hogy az Őrsparancsnok úr megadta azokat a pontokat, ahová célszerű elhelyezni a 
kamerákat, van egy szakember, aki vállalta, hogy ingyen segít. A felajánlását még mindig 
tartja a felajánló, érdemesnek tartja meghallgatni a véleményét.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző:  
Elmondja, hogy a Közbiztonsági Koncepció feladattervében ez a feladat az első helyen 
szerepel. (6. sz. melléklet 1. pontja)  
 
Fábry Béla képviselő: 
Javaslatához kiegészíti, hogy a javaslatát kompletten, tervezéssel együtt értette. Akár a 
fokozatosság alkalmazásával, mert a térfigyelő rendszer a megelőzés és felderítésben is nagy 
szerepet játszik. Amennyiben van ebben az évben költségvetési forrás, a tervezés kezdődjön 
meg. Amennyiben pályázati pénz nem áll rendelkezésre, akkor a koncepcióba kerüljön bele, 
hogy lépésről-lépésre kiépíti a rendszert az Önkormányzat saját forrásból.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz, mely szerint amennyiben nem nyer az Önkormányzat 2012-ben, vagy 
nem lesz pályázati forrás erre a célra, akkor 2013-ban fokozatosan saját forrásból kerüljön 
kiépítésre a térfigyelő kamerarendszer.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménylapján szereplő véleményt bocsátja 
szavazásra, amely szerint:  
A bizottság javasolja, hogy a Közbiztonsági Koncepció V. szakasz 2-es pontja egészüljön ki 
az alábbi mondattal: 
„Az Önkormányzat pályázati forrás útján egy térfigyelő kamera rendszert kíván kiépíteni és a 
Rendőrségnél valamint a Polgárőrségnél kezdeményezi az üzemeltetésének megszervezését.” 
A bizottság javasolja, hogy az Együttműködési Megállapodás polgárőrségi vállalásokra 
vonatkozó részének 4. pontja az alábbiakra módosuljon: 
„járőrszolgálatot lehetősége szerint évente 240 napot lát el, melyen ellenőrzi a település és 
üdülőterületek nyugalmát, biztonságát.” 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A módosító javaslattal együtt az eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

222/2012. (V.23.) KT határozat  
Beszámoló a Közbiztonsági Koncepció 2011. évi végrehajtásáról, Fót város közbiztonsági 

helyzetéről, és Együttműködési megállapodás megkötése 
(139. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót város Közbiztonsági 
Koncepciójának 2011. évi végrehajtásáról szóló beszámolót, és a 2012. évre vonatkozó 
feladattervet azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy az Önkormányzat pályázati forrás útján 
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egy térfigyelő kamera rendszert kíván kiépíteni, és kezdeményezi a Rendőrségnél valamint a 
Polgárőrségnél az üzemeltetés megszervezését.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy Együttműködési 
Megállapodást köt a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal és a Fóti Közhasznú Polgárőr 
Egyesülettel 1 év időtartamra, és felkéri a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására. azzal a kiegészítéssel, hogy a Polgárőrség a járőrszolgálatot lehetősége szerint 
évente 240 napon át lássa el, melyen ellenőrzi a település és üdülőterületek nyugalmát, 
biztonságát. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a fóti Rendőrőrs parancsnokának Fót város 
közbiztonsági helyzetéről szóló 2011. évi beszámolóját elfogadja. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megköszöni mindazok munkáját, így a fóti 
Rendőrőrsnek, a Dunakeszi Rendőrkapitányságnak, a Polgárőrségnek, a mezőőröknek és 
mindazon állampolgároknak, akik a város közbiztonsága érdekében tevékenyen 
közreműködtek. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Fóti Polgárőr Egyesület 2011. május 31-ig 
végzett tevékenységéről szóló beszámolóját, illetve a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 
2011. évi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Kapitány úrnak, az Örsparancsnok Úrnak, a Polgárőrségnek, mezőőröknek és közterület 
felügyelőknek és mindenkinek, aki a közbiztonságért bármit is tett és tenni fog, megköszöni a 
munkáját. További nagy türelmet és elhivatottságot kíván számukra.   
Ehhez kapcsolódóan hozzáteszi, hogy a Rendőrség kiöregedett autójának cseréjéhez az 
Önkormányzat is támogatást nyújt.  
 

Fábry Béla  képviselő: (ügyrendben) 
Jegyző asszonyhoz intéz kérdést, amely szerint az 5 igen, 2 tartózkodás és 2 nem szavazat, 
miért nem érvényes szavazás? Véleménye szerint egyszerű többség szükséges a szavazás 
érvényességéhez.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: (ügyrendben)   
Szavazást kér a módosító javaslatáról, a terveztetésről határidővel, majd készüljön újabb 
előterjesztés a konkrét költségvetéssel állásfoglalás érdekében.  
 

Polgár Erzsébet aljegyző:  
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménylapján szereplő V. § 2.) 
pontjának a kiegészítését kéri. Véleménye szerint ez a feladattervbe kell a javaslatot 
feltüntetni határidővel, nem pedig a Koncepcióban. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Ellentmondást lát a koncepcióban foglaltak és a feladatterv elfogadása között. A feladatterv 
általános, ott nincs pályázatról szó. A koncepció generális részébe helyezi a javaslatotot, ami 
véleménye szerint nem helyes.  
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Novák Gábor Zsolt rendőr alezredes, őrsparancsnok:  
Megköszöni a Képviselő-testületnek a dicsérő szavakat.  
A közbiztonsággal biztosításával kapcsolatban elmondja, hogy elkötelezett híve minden 
megelőző intézkedés megtételének. Elmondja, hogy a Fót Fejlődéséért Alapítvány által 
beszerzésre került egy figyelő rendszer, amely az elmúlt év novemberétől összeállt. Az 
Alapítvány és az Önkormányzat között megkötendő szerződés érdekében átadott mindent a 
Polgármester asszonynak.  
 
A rendszer egy rendszám azonosító rendszer is, amelyet mobil egységként gépkocsiba 
szerelve kívánnak alkalmazni a közlekedésbiztonság és közbiztonság érdekében. Az ára 65o e 
Ft a komplett rendszernek. Két dolog hiányzik, az ajándékként történő átadása a 
Rendőrségnek az Önkormányzat részéről. Valamint egy inverter, (áramátalakító), és egy SIM 
kártya, amelynek havi költsége van (5.ooo.- Ft/hó).  
Kéri, hogy döntsön a Képviselő-testület arról, hogy vásárol egy inverter eszközt, illetve a 
mobil-telefon flotta keretén belül biztosítson a rendszer működéséhez egy adatlebonyolító 
SIM kártyát.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A módosító indítvány elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára, amely szerint:  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a rendszámot 
felismerő rendszer működéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Határidő: 2012. június 30.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

223/2012. (V.23.) KT határozat  
Beszámoló a Közbiztonsági Koncepció 2011. évi végrehajtásáról, Fót város közbiztonsági 

helyzetéről, és Együttműködési megállapodás megkötése 
(139. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a rendszámot 
felismerő rendszer működéséhez szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: 2012. június 30.  
 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Felhívja a figyelmet, hogy a márciusi ülésen hozta meg a határozatot erről a Képviselő-
testület.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 222/2012. (V.23.) KT határozatban foglalt kipontozott, háromoldalú szerződésre vonatkozó 
részbe javasolja az 1 év időtartam beépítését.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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2. napirend: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.)  
                önkormányzati rendelet módosítása. (166. sz. anyag)  

 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az EEB véleménylapján szereplő bizottsági határozatot kívánja pontosítani. Külön határozati 
javaslat szülessen arról, hogy az ESZEPSZ-nek a többletfeladataihoz milyen költséget kell 
biztosítani. Ebből a költségigényből a bizottság javasolja az 50 e Ft-os reprezentációs költség 
elvonását saját maga által történő kigazdálkodással, az érintésvédelmi és tűzvédelmi 
felülvizsgálattal kapcsolatban a többi intézménnyel együtt kezelje a hivatal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket: a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tételes 
elszámolást kér: 4/a melléklet 3. sor, artézi kút restaurálásával kapcsolatos számlák, 
megrendelők elszámolására tételes elszámolást kér.  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a határozati javaslatot és a rendeleti 
javaslatot.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, szavazást indítványoz az Emberi Erőforrás Bizottság 
módosító javaslata alapján:  a határozati javaslatból az ESZEPSZ sorról kikerül a 4.,5., 6., és 
10. pont, amely alapján a végösszeg 600 e Ft-tal csökken. (Az általános tartalék egyúttal 
ennyivel növekszik.) 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
Az érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok a testület által már korábban elfogadott egyéb 
intézményekkel együtt a tűz-, és érintésvédelmi vizsgálatokhoz tartoznak.  
 
Az elfogadott módosítással a határozati javaslat elfogadását kéri.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

224/2012. (V.23.) KT határozat  
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosítása. 
(166. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Egyesített Szociális Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat költségvetési módosítási kérelmét az alábbiak szerint támogatja: 
A dologi kiadások előirányzatait mindösszesen további 6.732 EFt-al emeli az alábbi 
bontásban: 
1. 2011. okt.- nov. hő díj:       836.760,- 
2. 2011. évi egérirtás:         57.000,-  
3. Karbantartás és egészségügyi festés az Eü.-i Közp.-ban:  500.000,- 
4. Egészségügyi Központ körbekerítése:     120.000,- 
5. Veszélyes hulladék szakszerű tárolása illetve kezelése:             200.000,- 
6. ÁFA befizetési kötelezettség 5 évre visszamenőleg:           2.140.000,- 
7.  2011. évi Rehabilitációs hozzájárulás befizetése:           2.828.000,- 
8. Reprezentációs költség:           50.000,- 

                                           ____________ 
                            6.731.760,- Ft  
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A személyi kiadások előirányzatait mindösszesen 3.294 EFt-tal emeli az alábbiak szerint: 
- 1 fő nyugdíjazás előtt álló munkavállaló 40 éves jubileumi jutalma 1.254 E Ft-al; 
- a Képviselő-testület által elfogadott 2,5 fős státusznövekedés részben nem tervezett      
- 2.040 E Ft összege (1 fő); 
Felkéri a Polgármestert, hogy jelen költségvetés módosításában a 10.026 EFt-ot szerepeltesse 
az Intézmény kiadási előirányzatainál a költségvetés általános tartalékának terhére. 
Az érintésvédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok a már a testület által elfogadott egyéb 
intézményi, tűz-, és érintésvédelmi vizsgálatokba tartoznak.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A rendeletjavaslat elfogadását indítványozza a Képviselő-testület számára.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet módosítása nem nyert 
többséget.   
 
 

3. napirend: az Invitel részvény átutalására vonatkozó kötelezettség. (151. sz. anyag)  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a bizottsági véleményeket, egyéb hozzászólás nem történt, ezért az eredeti határozati 
javaslatot bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,- elfogadva.  
 

225/2012. (V.23.) KT határozat  
az Invitel részvény átutalására vonatkozó kötelezettség 

(151. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Invitel Távközlési Zrt. 2011. június 27-i 
közgyűlésén elfogadott Egyesülési szerződés V. fejezetében foglalt kötelezettséget tudomásul 
veszi és felhatalmazza a polgármestert, hogy a 12 db Invitel Zrt. részvényt a Magyar Telecom 
BV értékpapírszámlájára átutalja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 

4. napirend: Az önkormányzat vagyonának és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 4/2006 (III. 10.) 
önkormányzati rendelet mellékleteinek felülvizsgálata. (65/B. sz. anyag)  

 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, amely szerint:  
„1./ „8.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 2858 
helyrajzi számon lévő Kosztolányi Dezső megnevezésű, 142 m2 területű önkormányzati 
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ingatlant értékesíteni kívánja. Felkéri a Polgármestert, hogy a vagyonrendelet módosításáról 
szóló előterjesztést ennek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testület számára döntéshozatal 
céljából.”  
 
2./ Készüljön világos, áttekinthető helyzetkép a vagyonkataszter jelenlegi állapota és a 
tényhelyzet közötti eltérésekről, a felülvizsgálat által feltárt feladatok pontos 
meghatározásával, ütemezésével. 
 
Készüljön pontos kimutatás a bérbe adható önkormányzat ingatlanokról.” 
 
Szavazásra bocsátja az ismertetett Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és az Emberi Erőforrás 
Bizottság módosító javaslatait.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A módosításokkal egyben a határozati javaslatra indítványoz szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

226/2012. (V.23.) KT határozat  
Az önkormányzat vagyonának és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 4/2006 (III. 10.) önkormányzati 
rendelet mellékleteinek felülvizsgálata. 

(65/B. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2012. (II.27.) Kt. határozat 3. pontja 
szerint elkészült felülvizsgálati anyagot elfogadja, az alábbi pontokban részletezett 
teendőkkel. 
 
1.1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 43 darab helyrajzi 

számon található Kosztolányi Dezső utca rendezésére kerüljön sor oly módon, hogy a 
Németh Kálmán utca mindkét oldalán 1-1 db helyrajzi számon kerüljön 
nyilvántartásba a Kosztolányi Dezső utca.  

1.2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt  hogy a Földhivatal felé a kérelemhez szükséges törvényi kellékeket készítesse 
el és a telekrendezési kérelmet nyújtsa be. 

 
2.1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Juhász Gyula utca, 

az Eöri Barna utca, az Agárdy Gábor utca telekrendezési kérelmét benyújtja a 
területileg illetékes földhivatalhoz.  

2.2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt  hogy a Földhivatal felé a kérelemhez szükséges törvényi kellékeket készítesse 
el és a telekrendezési kérelmet nyújtsa be. 

 
3.1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szent László utca 

és a Szent Benedek park telekhatár-rendezési kérelmét benyújtja a területileg illetékes 
földhivatalhoz.  

3.2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt  hogy a Földhivatal felé a kérelemhez szükséges törvényi kellékeket készítesse 
el és a telekhatár-rendezési kérelmet nyújtsa be. 
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4.1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fáy András 

Általános Iskola építmény feltüntetési kérelmét benyújtja a területileg illetékes 
földhivatalhoz.  

4.2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt  hogy a Földhivatal felé a kérelemhez szükséges törvényi kellékeket készítesse 
el és a telekrendezési kérelmet nyújtsa be. 

 
5.1. Az önkormányzat vagyonának és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 

gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított 4/2006 (III. 10.) önkormányzati 
rendelet (továbbiakban: Vagyonrendelet) 4. számú mellékletét képező vagyonleltárban 
– a tételek értékmeghatározása nem azonos az analitikában és a vagyonkataszterben – 
a Vagyonrendelet 1., 2.,  3. számú mellékleteiben - feltüntetett értékekkel.  

5.2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy pontos 
értékmeghatározás érdekében végzett részletes felülvizsgálatot követően a 
Vagyonrendelet módosításáról szóló elterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület 
októberi rendes ülésére terjessze be. 

5.3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Közszolgáltató Kht. „v.a.” leltár módosításának szükségességéről a végelszámolóval 
egyeztessen. 
 

6. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vagyonrendelet 
módosítása kapcsán a 4.1., valamint 4.2. pontban meghatározott feladatok elvégzéséhez 
szükséges 2012. évi költségeinek, kb. 220.000,- Ft-ra tehető fedezetét a Fót Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet dologi kiadások telekmegosztás telekkitűzés sorról biztosítja. 

7. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a 
Vagyonrendelet módosítása kapcsán az 1.1-3.2. pontokban meghatározott feladatok 
2.200.000,- Ft-os költségét a Képviselő-testület a 2013 évi költségvetése terhére 
biztosítja, valamint felkéri a Polgármestert, hogy a fenti költségeket Fót Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi költségvetési rendelet-tervezetébe 
tervezze be.  

8. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 2858 
helyrajzi számon lévő Kosztolányi Dezső megnevezésű, 142 m2 területű önkormányzati 
ingatlant értékesíteni kívánja. Felkéri a Polgármestert, hogy a Vagyonrendelet 
módosításáról szóló előterjesztést ennek megfelelően nyújtsa be a Képviselő-testület 
számára döntéshozatal céljából.  

9. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készüljön világos, 
áttekinthető helyzetkép a vagyonkataszter jelenlegi állapota és a tényhelyzet közötti 
eltérésekről, a felülvizsgálat által feltárt feladatok pontos meghatározásával, 
ütemezésével. 

10. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készüljön pontos 
kimutatás a bérbe adható önkormányzat ingatlanokról. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: folyamatos. 
 
 
5. napirend: A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet  

                  megalkotása tárgyában (163.sz. anyag)  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy az EEB javaslata, hogy a 150 eFt-os összegű bírságot 100 eFt-ra kívánja 
csökkenteni általánosan minden esetben. Készüljön a rendeletről a hatálybalépés előtt 
közérthető stílusban tájékoztató cikk a Hivatal segítségével.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:   
Jogszabály szabja meg a határidőt, nem lehet módosítani. Felülvizsgálatra került valamennyi 
rendeletet, amely szabálysértési tényállást is tartalmazott.. Kéri, hogy a Képviselő-testület 
fogadja el az előterjesztést az előterjesztést.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak van egy módosító javaslata, hogy a rendelet 4. §-a 
egészüljön ki egy 3. bekezdéssel, „a hatóság a határidőre meg nem fizetett önkormányzati 
rendeletben meghatározott, tiltott közösségellenes magatartás természetes személy 
elkövetővel szemben kiszabott közigazgatási birság helyett, annak közérdekű munkával 
történő megváltásáról rendelkezhet. Meg nem fizetett közigazgatási birság helyébe, 5.ooo Ft 
értékben 6 óra közérdekű munkát kell meghatározni. A meg nem fizetett közigazgatási 
birságnak 5.ooo-el nem osztható részét nem kell figyelembe venni. A kötelezettet, a 
megváltás elrendelése előtt előzetesen nyilatkoztatni kell arról, hogy hozzájárul a meg nem 
fizetett közigazgatási birság közérdekű munkával történő megváltásáról. Az előzetes  
hozzájárulás megtagadása kizárja a meg nem fizetett közigazgatási birság közérdekű 
munkával történő megváltásának elrendelését.  
A 16. § (1) bek. az alábbiak szerint módosul:  
Ezen önkormányzati rendelet 2012. június 1-én lép hatályba.  
 
Bukta András képviselő: 
A rendelettel kapcsolatban felveti, hogy nem egy önálló rendelet születik, hanem a tiltott, 
közösségellenes magatartások különböző helyi rendeletekben lesznek szabályozva, amely egy 
kuszaságot teremt. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata az volt, hogy ez egységes 
szerkezetben megjelenő rendelet legyen, amelyben tételesen kerülnek felsorolásra a 
közösségellenes magatartások.  
Másik problémaként veti fel, hogy extrém bírságok vannak feltüntetve.  
Felolvassa a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi 189. tv. 51. § (4) bekezdését, amelyben 
a kiróható bírság összege max. 5o eFt. Javasolja, hogy egyéb körülmények is kerüljenek 
megvizsgálásra a büntetés kiszabása előtt (szociális helyzet stb.) hogy ne a maximális 
összeget róják ki első alkalommal.  
Javasolja a tiltott közösségellenes magatartások közé a Szabálysértési törvényben nem 
szabályozott eseteket beépíteni. A december 31-i határidőt nem tartja jónak, javasolja a 
rendelet átdolgozását a következő testületi ülésre.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Véleményt kér arra a hivatali dolgozóktól, hogy a bírság összegére történt felvetésre milyen 
válasz lehetséges.   
 
Tenki Péter igazgatási ügyintéző:  
Elmondja, hogy az Önkormányzati törvény határozza meg, hogy milyen intervallumban lehet 
bírságot meghatározni a helyi rendeletben, ennek a maximális mértéke 15o ezer Ft, „nulla” Ft-
tól. Előterjesztésben van a helyszíni bírság kiszabásának részletezése.  
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A korábbi rendelkezések értelmében lehetőség volt a helyi rendeletben meghatározni a 
szabálysértések mértékét, az új rendelkezések értelmében csak törvény határozhat meg 
szabálysértést. Új lehetőség az önkormányzatok számára, hogy tiltott, közösségellenes 
magatartásokat határozhatnak meg. Ezzel a rendelettel eleget tett az Önkormányzat a hatályon 
kívül helyezés előírásainak is.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Véleménye szerint első alkalommal nem a maximális összeg kerül kiszabásra.  
Egy rendeletben történt több rendelkezés összevonása, ez azért van, mert a szabálysértés 
helyett be kell építeni a tiltott közösségellenes magatartás fogalmát. Minden eddigi 
rendeletben ezek a szabályok lecserélődnek.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a rendelettervezetet a bizottság egyhangúlag elfogadta. Egyetért a közös 
rendelet létrehozásával, amely kizárólag a közösségellenes magatartásokkal kapcsolatos 
rendelkezésekről szól. A munkaanyag decemberre elkészül, majd a köztisztviselők 
megvitatják és a 2013. februári ülésen elfogadásra kerülhet.  
 
Bukta András képviselő: 
Véleménye szerint hamarabb is elkészülhet a rendelet, mint 2012. december. Javasolja a 
„megrovás” fokozat bevezetését a büntetési szankciók közé. A legalacsonyabb összeghatár a 
bírságra 1.000 Ft lehetne, javaslata szerint.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Javasolja az előterjesztést ebben a formában elfogadni.  
Elmondja, hogy a közösségellenes magatartás fogalma nem egyértelmű mások számára. 
Fontosnak tartja, hogy készüljön egy tájékoztató anyag a lakosság számára arra vonatkozóan, 
hogy egy új jogi fogalom jelent meg, amely a régi szabálysértéseket jelenti, és a mértéke is 
megváltozik.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a Bizottság javasolta, a 6. § (1) bekezdésből kerüljön ki…. a 6. § 5. alpontja, 
amely a felügyelet nélküli kutyafuttatásról a zárójelben megnevezett külterületek 
megnevezése. Helyette szerepeljen a lakott területeken kívüli területek szerepeljenek 
elnevezésként.  
Javasolta továbbá a Bizottság a mezőőrök számára egy egységes szövegezés, amelyet 
felolvasnak a bírságolandó személynek tájékoztatás céljából.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a lakosság két rendeletet kell figyelemmel kísérjen ahhoz, 
hogy tudja, milyen szabályozásokat kell betartania.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy Bukta András képviselő úr javaslata arról szólt, hogy készüljön egy olyan 
összefogó rendelet, amely csak a tiltás szabályait tartalmazza minden témakörben.  
 
Földi Pál képviselő:  
Fenntartja a korábbi véleményét, hogy nem kell a „lakott területein” meghatározás a 
rendeletben, mert vannak olyan lakott területekhez közel eső külterületek is. A Fót 
külterületein meghatározásba minden beleértendő.  
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Fábry Béla  képviselő: 
Támogatja egy összefoglaló tájékoztató elkészítését a szabálysértésekről, nem szükséges 
rendeleti formában megjelentetni.  
 
Bukta András képviselő:  
Az a véleménye, hogy a szabálysértéseket nem lehet átkonvertálni tiltott közösségellenes 
magatartásokra, de ez nem így van. Olyan magatartásformákat kell szabályozni, amelyek más 
szabálysértési törvényben nem szerepelnek.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást kezdeményez a módosításokról:  
Az EEB a 150 e Ft-os összegű bírságot magasnak tartja, és ezt 100 e Ft-ra kívánja 
csökkenteni.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodással, - elfogadva.  
 
Elmondja, hogy nem a bevétel gyarapítása a célja a rendeletnek.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Hozzáteszi, hogy az előterjesztésben az szerepel, hogy a bevételek összege 100 %-ban az 
önkormányzatot illeti meg, ettől függetlenül ő is azt a nézetet képviseli, hogy ne legyen 1.- Ft- 
se, amit ezen az úton ró ki az önkormányzat.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A rendelet hatálybalépésének dátumára kéri a szavazást, amely 2012. június 1.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra, amely szerint:  
„A Rendelet 4. §-a egészüljön ki egy új (3) bekezdéssel az alábbiak szerint:  
„(3) A hatóság a határidőre meg nem fizetett, önkormányzati rendeletben meghatározott 
tiltott, közösségellenes magatartás természetes személy elkövetőjével szemben kiszabott 
közigazgatási bírság helyett, annak közérdekű munkával történő megváltásáról rendelkezhet. 
A meg nem fizetett közigazgatási bírság helyébe ötezer forintonként hat óra közérdekű 
munkát kell meghatározni. A meg nem fizetett közigazgatási bírságnak ötezerrel nem osztható 
részét nem kell figyelembe venni. 
A kötelezettet a megváltás elrendelése előtt előzetesen nyilatkoztatni kell arról, hogy 
hozzájárul-e a meg nem fizetett közigazgatási bírság közérdekű munkával történő 
megváltásához. Az előzetes hozzájárulás megtagadása kizárja a meg nem fizetett 
közigazgatási bírság közérdekű munkával történő megváltásának elrendelését.” 
 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatára kéri a képviselők döntését, 
amely szerint: 6. §  (5) kerüljön ki a zárójeles rész, és a mondat helyesen, … vagy kóborolni 
hagyja Fót külterületén, az közösségellenes magatartást követ el. „   
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A rendeletet a módosításokkal együtt javasolja elfogadásra.  
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Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
17/2012. (V.23.) önkormányzati rendeletét  
a tiltott, közösségellenes magatartásokról. 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a rendelet közzétételéről a helyi újságban, honlapon, amelyre felkéri a 
Képviselő-testület a jegyzőt.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

227/2012. (V.23.) KT határozat  
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

tárgyában 
(163.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy intézkedjen a 
17/2012. (V.23.) sz. a tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet 
közzétételéről, az önkormányzat lapjában és a honlapján.  
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határidő: azonnal.  
 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát terjeszti a Képviselő-testület elé szavazásra, 
amely szerint: a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 2012. október 1-ig egy új helyi 
rendelet, amely valamennyi tiltott közösségellenes magatartást tartalmazza egységes 
szerkezetben.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

228/2012. (V.23.) KT határozat  
A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló önkormányzati rendelet megalkotása 

tárgyában 
(163.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse el az 
Önkormányzat helyi rendeletét, valamennyi tiltott közösségellenes magatartásról egységes 
szerkezetben.  
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Határidő: 2012. október 1.  
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6. napirend: A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2011. évi szakmai   
                beszámolójának elfogadása (132. sz. anyag)  
 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a bizottságok egyhangúlag elfogadásra ajánlják a szakmai beszámolót.  
Szavazásra bocsátja, egyéb javaslat hiányában.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 

229/2012. (V.23.) KT határozat  
A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ 2011. évi szakmai beszámolójának 

elfogadása 
(132. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2011. év szakmai beszámolóját.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
További sikeres munkát kíván a Közművelődési Központ vezetőjének és munkatársainak a 
további tevékenységükhöz.  
 
 
7. napirend: Döntés a 2012/2013 tanévben indítható óvodai, általános iskolai  

                  csoportlétszám meghatározásáról (137. sz. anyag)  
 

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a bizottsági véleményeket összefoglalva.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja a félreértések elkerülése végett, hogy a Garay János Általános Iskoláról szóló 
vélemény hibásan került feltüntetésre, a helyes döntés: támogatja a Garay János Általános 
Iskolában a … (a véleménylapon a „nem támogatja” szerepel).  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony megérkezett az ülésre, a 
jelenlévők létszáma 10 fő, az ülés határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
EEB véleménylapján szereplő új határozati javaslat elfogadását indítványozza.  
 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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230/2012. (V.23.) KT határozat  
Döntés a 2012/2013 tanévben indítható óvodai, általános iskolai csoportlétszám 

meghatározásáról 
(137. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011/2012 tanévben induló óvodai, általános 
iskolai csoportok számát az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja, az alábbi szempontok 
figyelembe vételével: 

1.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a Fáy András Általános Iskola és Óvoda három 
első évfolyamos osztályt, három első évfolyamos napközis csoportot indítson, 
összesen 18 normál és 2 SNI osztályt indítson, továbbá az 5/b, 6/b, és a 7/b évfolyam 
osztálylétszáma túllépje 20%-al az 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 3. sz. 
mellékletében meghatározott maximális létszámhatárt. 

 
2.) A képviselő-testület jóváhagyja, hogy a  Garay János Általános Iskola három első 

évfolyamos osztályt indíthat, összesen 20 osztályt indítson, továbbá a 3/a és 3/b 
évfolyam osztálylétszáma túllépje 20%-al az 1993. évi LXXIX. törvény a 
közoktatásról 3. sz. mellékletében meghatározott maximális létszámhatárt. 

 
3.) A képviselő-testület a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézménynek engedélyezi, hogy  összesen 17 osztályt indítson, továbbá az 1/a, az 1/b, 
a 3/a évfolyam osztálylétszáma és  napközis csoportlétszáma túllépje 20%-al az 1993. 
évi LXXIX. törvény a közoktatásról 3. sz. mellékletében meghatározott maximális 
létszámhatárt, továbbá a 7. évfolyamon a három osztályt 2012-2013 tanévben. 

 
4.) Az Apponyi Franciska Óvodában az indítható csoportok száma 8. Az egy csoportban 

felvehető gyermeklétszám nem haladhatja meg az intézmény adott csoportszobájának 
maximális befogadóképességét. Az intézménybe felvehető maximális gyermeklétszám 
nem haladhatja meg az alapító okiratban megjelölt 190 fő maximális 
befogadóképességet. 
 

 
5.) A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsődében az indítható óvodai csoportok száma 17. Az 

egy csoportban felvehető gyermeklétszám nem haladhatja meg az intézmény adott 
csoportszobájának maximális befogadóképességét. Az intézménybe felvehető 
maximális gyermeklétszám nem haladhatja meg az alapító okiratban megjelölt 425 fő 
maximális befogadóképességet. A bölcsődében indítható csoportszám 2. A 
csoportokban felvehető maximális létszám nem haladhatja meg a működési 
engedélyben megjelölt létszámot 20 fő. 
 

6.) A Fáy András Általános Iskola és Óvodában az indítható óvodai csoportok száma 2. 
Az egy csoportban felvehető gyermeklétszám nem haladhatja meg az intézmény adott 
csoportszobájának maximális befogadóképességét. 
 

 
7.) A képviselő-testület a Garay János Általános Iskolának engedélyezi, hogy az alsós és 

felsős napközis csoportok létszáma túllépje 20%-al az 1993. évi LXXIX. törvény a 
közoktatásról 3. sz. mellékletében meghatározott maximális létszámhatárt. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
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8. napirend: A Garay János Általános Iskola Igazgatójának beszámolója a Build  

                  Communication  Kft. által meghirdetett „Várépítő pályázat” megvalósításáról  
                (135. sz. anyag) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottságok véleményét, amelyek elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.  

 
231/2012. (V.23.) KT határozat  

A Garay János Általános Iskola Igazgatójának beszámolója a Build Communication Kft. által 
meghirdetett „Várépítő pályázat” megvalósításáról 

(135. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Garay János Általános Iskola 
igazgatójának a Build Communication Kft. által meghirdetett „Várépítő pályázat” 
megvalósításáról szóló beszámolóját. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal.  
 
 
9. napirend: A szociális és gyermekvédelmi intézmények 2011. évi munkájáról szóló  

                beszámoló (14o. sz. anyag)  
 

 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy az adósságrendezéssel kapcsolatos feladatok a Polgármesteri Hivataltól 
kerüljenek át a Családsegítő Szolgálat keretébe, akik el tudják vállalni a feladat megoldását. 
Határidőnek 2013. január 1-ét javasolta a Bizottság.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A határozati javaslatot elfogadásra javasolja. Az előterjesztés 4. oldalán szereplőkhöz 
hozzáteszi, hogy az 5. pontban az van, hogy a városnak bűnmegelőzési programja nincs.  
Javaslata szerint az 5. pontban szerepeljen, hogy a város bűnmegelőzési programját a 
Közbiztonsági Koncepció tartalmazza.  
 
Földi Pál képviselő:  
Ilyen tevékenységet végeznek, de programként ez nem szerepel sehol.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry Béla képviselő úr által javasolt módosítást a szövegben felteszi szavazásra. Az 
előterjesztés 4. oldalán lévő 5. pont helyesen így kerüljön meghatározásra: „a városunkban a 
bűnmegelőzési programot a Közbiztonsági Koncepció tartalmazza.” 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 4 ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az EEB elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  (A Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság kérése, hogy a határozati javaslatok számozva szerepeljenek az előterjesztésben.) 
 A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság szintén elfogadásra javasolja, azzal a kiegészítéssel, hogy 
az adósságrendezés kerüljön át a Családsegítő Szolgálathoz, határidő: 2013. január 1.  
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A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az I. sz. határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot a módosítással együtt.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

232/2012. (V.23.) KT határozat  
A szociális és gyermekvédelmi intézmények 2011. évi munkájáról szóló beszámoló. 

(14o. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• elfogadja az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálatnak a 
Területi Gondozási Központ és a Családsegítő Szolgálat szakfeladatairól szóló 
2011. évi beszámolóját azzal, hogy az adósságrendezés kerüljön át a Családsegítő 
Szolgálathoz.  

• elfogadja a Családsegítő Szolgálat szakmai programját 
• elfogadja a Területi Gondozási Központ szakmai programját. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: ESZEPSZ Igazgatója értesítésére azonnal, a szakmai program elfogadott és 
aláírt példányának megküldésével együtt. Határidő: 2013. január 1.  
 
A II. sz. határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

233/2012. (V.23.) KT határozat  
A szociális és gyermekvédelmi intézmények 2011. évi munkájáról szóló beszámoló. 

(14o. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

• elfogadja a 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi önkormányzati feladatok 
ellátásáról készült átfogó értékelésről készült beszámolót 

• elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai programját, 
• felkéri a polgármestert, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalát a fenti határozatról értesítse. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: 1./ ESZEPSZ Igazgatója értesítésére azonnal, 2./ a szakmai program 
elfogadott és aláírt példányának megküldésével együtt, 3./ a Pest Megyei 
Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatal értesítése a határozatról. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: (ügyrendben) 
10 perc szünetet kér.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szünetet rendel el.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a szünet után 16 óra 58 perckor folytatta 
munkáját, jelenlévők létszáma 9 fő, az ülés határozatképes.  
 
 
10. napirend: Az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat átszervezése 
                     (165. sz. anyag)  
 
Fábry Béla képviselő: 
Bejelenti az érintettségét a napirend kapcsán, szavazni nem fog.  
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a Nevelési Tanácsadó is állami fenntartásba 
került 2013. január 1-től. Ha ez a szolgáltatás kiesne a város életéből, vagy bármilyen 
mértékben a szolgáltatás minőségromlást szenvedne el, nem válna hasznára a gyerekeknek, 
ezért ezt jó lenne valamilyen módon megelőzni.  
Javasolja a Pénzügyi Bizottság véleménylapján szereplő határozatokon felül, kerüljön be a 
költségvetés tervezésébe a beruházások költségvetése mellé az intézmény áthelyezése is, ne 
az intézmény költségvetését terhelje majd ez a szükséges kiadás.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja a Bizottság módosító javaslatát, hogy szervezeti integrálódással a Fáy András 
Általános Iskolába kerüljön a Pedagógiai Szakszolgálat. Ezt az ESZEPSZ igazgatója nem 
javasolja. Ezzel szemben önálló intézményként való működtetését támogatja.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Véleménye szerint a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság álláspontja nem oldja meg a 
problémákat. Tekintettel a köznevelési törvény változásaira és a hatékonyság növelését célzó 
egyéb lehetőségekre, az igazgatónő által felvázolt lehetőséget támogatta a Bizottság és a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság is. Hatékonyabban tudna működni az intézmény egy 
átszervezéssel, amely szerint a Pedagógiai Szakszolgálatot különválasztaná. Az egyik 
lehetőség az önálló intézményként történő működtetés, ez szakmailag támogatható álláspont. 
A másik lehetőség az, hogy valamelyik iskolához szervezze át a Képviselő-testület 
szervezetileg, szakmailag önállóan működő egységként. Megoldásként kínálkozott ez a 
lehetőség, a körülmények rendezettsége miatt is. A Fáy Iskola a legkorszerűbb intézmény, 
akadálymentesített és van hely és Gyógypedagógiai Szakszolgálat is működik. A törvény 
lehetőséget ad olyan átalakításra, amelynek megfelel a Fáy András Általános Iskolában 
történő működtetés. Ez emelt normatívát jelentene az intézmény számára. Javasolja a 
Képviselő-testület számára a javaslat elfogadását.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Támogatja Gráf elnök úr által elmondottakat. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kérdése 
az volt, hogy önálló intézményként, vagy beintegrált egységként kerüljön a Fáy Iskolába a 
Szakszolgálat. Az ESZEPSZ vezetőjének véleményét támogatta a Bizottság, hogy az Iskolán 
belül, mint önálló intézmény működjön. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy abban kell dönteni, hogy egy intézmény keretein belül működjön, vagy 
önálló intézményként működjön a Szakszolgálat a Fáy Iskolában. Véleménye szerint az 
önálló intézményként való működtetés komoly kiadással járna, amely összeget a város 
fejlesztésére kellene fordítani. Javasolja megkérdezni Beleznai Enikő intézményvezető 
asszonyt. Javasolja továbbá valamely oktatási intézmény keretein belül történő működtetést.  
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Beleznai Enikő, ESZEPSZ igazgatója:  
Elmondja, hogy valóban azokat a javaslatokat tette, amelyek elhangzottak. Egyetért azzal, 
hogy ha az ESZEPSZ átszervezésre kerül, akkor azt egyszerre kell végrehajtani, ezért együtt 
kell kezelni a hozzá tartozó egységeket. Ezért javasolta, hogy vagy önálló intézményként, 
vagy egy oktatási intézményhez integrálva működjön tovább a Pedagógiai Szakszolgálat. 
Véleménye az, hogy önálló intézménynek kellene maradnia ennek a szolgálatnak. Megismétli 
azt a véleményét, hogy minden tagintézménye önállóként működne a leghatékonyabban.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Egy intézmény keretein belül, ha biztosítják a Pedagógiai Szakszolgálat szakmai önállóságát, 
megfelelőnek találja-e az igazgató asszony? (A válasz: igen.)  
 
Kakuk Zsolt igazgató, Fáy András Általános Iskola:  
A Köznevelési törvény úgy határozza meg ezt a helyzetet, hogy tagintézményként működő 
önálló egység, amelynek a szakmai önállósága mindenképen megmarad.  
 
Földi Pál képviselő:  
A takarékosabb megoldás mellett foglal állást a Pedagógiai Szakszolgálat sorsát illetően.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Az anyagi vonzatát szeretné látni számítások alapján mindkét megoldásnak. A magas 
költségvonzattal járó átszervezést nem támogatja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szabó Mihálynak válaszolva elmondja, hogy egy önálló intézmény működtetéséhez szükséges 
személyi állomány eleve sokkal magasabb költségeket jelentene.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Szeretné deklarálni, hogy az önállóság a szakmaiságra vonatkozik. Az állásfoglalást meg kell 
tenni május hónapban, mert a szeptember 1-i megvalósuláshoz a folyamatnak el kell indulnia.  
A szándéknyilatkozatunkat megtesszük a Pedagógiai Hivatalnak, ahonnan 3 szakértőt jelölnek 
ki, egy főt kiválasztunk, aki megállapítja az elképzelés megvalósíthatóságát abban a 
formában, amit a Képviselő-testület eldönt. Ha a szakértő kimondja, hogy rendben van, akkor 
valósítható meg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az EEB a határozati javaslat 1. pontját az alábbiak szerint támogatja.  
„1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Egyesített 
Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 3. sz. tagintézményét, a Pedagógiai 
Szakszolgálatot a 2012/2013. tanévtől a Fáy András Általános Iskola és Óvoda szervezetén 
belül kívánja működtetni, a szakmai önállóság megtartása mellett.”  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással, - elfogadva.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a határozati javaslat 10. pontjához tett javaslatot, amely 
szerint: „2012-től” szövegrész kerüljön törlésre a szövegből.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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A 11. pont módosítása: a Képviselő-testület felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy a 10. 
pontban meghatározott telephely áthelyezéséhez szükséges beruházások megvalósításához 
szükséges vázlat és költségterveket készíttesse el a júniusi testületi ülésre.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Javasolta az 1. pontban jelzett telephely áthelyezése tekintetében is ugyanezt a kiegészítést 
fogadja el a testület, amelynek költségvonzata lesz. Az intézményeket ne terhelje a költség.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 9. pont kiegészül azzal, hogy tartalmaznia kell a júliusi Kt-ra előkészített anyagnak a 
költségeket is.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatot a módosításokkal egybe szerkesztve javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

234/2012. (V.23.) KT határozat 
Az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat átszervezése 

(165. sz. anyag) 
  

 
 1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Egyesített 

Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 3. sz. tagintézményét, a Pedagógiai 
Szakszolgálatot a 2012/2013 tanévtől a Fáy András Általános Iskola és Óvoda szervezetén 
belül kívánja működtetni a szakmai önállóság megtartása mellett.  

 
2./A Képviselő-testület az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Alapító  
    Okiratában az alábbiakat kívánja módosítani: 

• intézmény neve 
• intézmény típus szerinti besorolása 
• telephelyek felsorolása 
• alaptevékenység szakágazati, szakfeladati rendje. 

 
3./ A Képviselő-testület a Fáy András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratában az  
     alábbiakat kívánja módosítani: 

• intézmény neve 
• intézmény típus szerinti besorolása 
• alaptevékenység szakágazati, szakfeladati rendje. 

 
4./ A fenti szándéknyilatkozat megvalósulása érdekében felkéri a Jegyzőt, hogy:  

• az átszervezéssel kapcsolatosan haladéktalanul keresse fel a fenti tárgyban 
véleményezési joggal rendelkező intézmények alkalmazotti közösségeit, az 
iskolaszékeket, az iskolai szülői szervezeteket és az iskolai diákönkormányzatokat 
(Köot. 102. § (3) bekezdés), hogy az átszervezéssel kapcsolatban véleményeiket 
mielőbb, de legkésőbb a megkeresésétől számított 15 napon belül elkészítsék (Köot. 
102. § (3) bekezdés) 

• keresse meg az Oktatási Hivatalt, hogy az Országos szakértői névjegyzékben szereplő 
3 független szakértő személyére tegyen javaslatokat (Köot. 88§ (6) bekezdés). 
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• az Oktatási Hivatal által megjelölt szakértőktől a megjelöléstől számított 3 napon belül 
kérjen be árajánlatokat. 
 

5./ A Képviselő-testület felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy az Oktatási Hivatal 
által megjelölt és árajánlatot beadott szakértők közül az árajánlatok beérkezésétől számított 3 
napon belül válassza ki azt a szakértőt, aki a legkedvezőbb árajánlatot tette. 
 
6./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által 
kiválasztott szakértővel a kijelöléstől számított 5 napon belül a megbízási szerződést kösse 
meg akként, hogy a szakértő a szakvéleményt legkésőbb a 2012. júniusi rendes ülésig készítse 
el. 
 
7./Felkéri a Jegyzőt, hogy a szakértői véleményt, annak kézbesítésével egyidejűleg küldje 
meg a Pest Megyei Kormányhivatal részére, hogy az nyilatkozzon arról, hogy a tervezett 
intézmény-átszervezés összhangban van-e a Megyei Fejlesztési Tervben foglaltakkal. (Köot. 
88. § (6) bekezdés).  
 
8./A szakértői díjat a Képviselő-testület 2012. évi költségvetés dologi kiadásai 41. számú 
„szakértői díj” sor terhére biztosítja. 
 
9./Felkéri az Emberi Erőforrás Bizottság elnökét, hogy készíttessen előterjesztést legkésőbb a 
Képviselő-testület 2012. júliusi ülésére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a végső döntés 
meghozatala céljából, a költségekkel kiegészítve.  
 
10./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy az Egyesített 
Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 4. sz. tagintézményének (Családsegítő 
Szolgálat) és az 5. sz. tagintézményének (Gyermekjóléti Szolgálat) telephelye Fót, Hargita u. 
36. legyen. 
 
11./ A Képviselő-testület felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy a 10./ pontban meghatározott 
telephely-áthelyezéshez szükséges beruházások megvalósításához szükséges vázlat és 
költségterveket készíttesse el a Képviselő-testület 2012. évi június havi rendes ülésére.  
 
12./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy meg kívánja vizsgálni az 
Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat 1. sz. tagintézménye (Területi 
Gondozási Központ) és a 4. sz. tagintézménye (Családsegítő Szolgálat) és az 5. sz. 
tagintézménye (Gyermekjóléti Szolgálat) összevonásának lehetőségét. 
 
13./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 12./ pontban foglalt átszervezéssel 
kapcsolatosan haladéktalanul keresse fel a fenti tárgyban véleményezési joggal rendelkező 
szervezeteket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
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11. napirend: Döntés a Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium  
                 épületére vonatkozó új bérleti szerződése tárgyában (157. sz. anyag)  

 
  
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A szerződésre vonatkozó EEB módosító javaslatait ismerteti a szavazáshoz.  
29.1 Amennyiben az iskola fenntartója személyében jogszabályi előírás folytán változás 
következik be, úgy a szerződés hatályában való fenntartásáról a felek tárgyalás útján 
döntenek. Amennyiben nem fogadja el, az eredeti kerül aláírásra.  
 
Szántóné János Ildikó, Városfejlesztési Osztály vezetője:  
Elmondja, hogy a bizottsági javaslatokról nem folyt előzetes tárgyalás, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumától, ezért a szerződés ebben a formában történő módon kerül elfogadásra, és a 
Minisztérium ezt nem támogatja, akkor kicsúszunk a határidőből.  
A JÜSZB felvetésére válaszolva elmondja, hogy a 2. pontban került sor az összegek 
szerepeltetésére.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A szerződés-tervezetet megkapta a bizottság, ahol szóvá tették azt, hogy hiányzik belőle az, 
hogy a bérlő milyen feltételek mellett mondhatja fel a szerződést. Jelen szerződésben semmi 
nem említi meg azt, hogy a bérlő mikor és hogy bonthatja fel a szerződést. Egy lehetőséget ad 
a szerződés, a közös megegyezést. Megoldásként a Ptk vonatkozó paragrafusai alapján és 
alkalmazásával – ha szükséges -, lehet felmondani.  
Bizonyos feltételek nem teljesülése esetén 15 napos felmondási határidővel mondható fel a 
bérlet. Egy iskolában a tanévhez kell igazodni, ilyen változtatást nem lehet keresztül vinni.  
A bérleti díj egy összegben történő szerepeltetését célszerűnek tartja a bizottság nem csak 
részletezve.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a szerződés utolsó verziója szerint a tanév végével mondható fel a szerződés. 
Az a véleménye, hogy akik a minisztériummal tárgyaltak, jó munkát végeztek, mert a pince 
szintre sikerült elérni egy 5o %-os csökkentést, a tornaterem 5o.- Ft/m2 fizetünk és csak 10 
hónapra, amit el lehetett érni azt elérték.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Egyetért azzal, hogy a lehetőségek korlátozottak. A 29.1 ponthoz javasolt módosítás egy plusz 
lehetőség volna, amely ha nem jön létre, akkor sem történik baj.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja, hogy az összeg a KT határozatban kerüljön egy összegben feltüntetésre. Kéri, hogy 
a szerződés-tervezeteket a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság minden esetben kapja meg.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Véleménye szerint a szerződés megszüntetése fejezetbe, hogy a szerződésbe be kellene venni, 
hogy a szerződés megszűnik, ha Fót város jogalanyisága is megszűnik. (Ha nem mi vagyunk a 
fenntartók, amely megfelelő szabályozás hiányában jelenleg nem áll fenn.)  
 
dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
Tanítási év végével mondható fel a szerződés, nem a tanév végével. Nem önkormányzati 
tulajdonú ingatlan, nem a nem lakás céljára vonatkozó helyiségek bérletére vonatkozó 
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rendelkezés vonatkozik rá, Ptk bérleti szerződés, amelyet ésszerű határidővel fel lehet 
mondani.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazás indítványoz a módosításokról.  
A szerződésre vonatkozó EEB módosító javaslatait ismerteti a szavazáshoz.  
29.1 Amennyiben az iskola fenntartója személyében jogszabályi előírás folytán változás 
következik be, úgy a szerződés hatályában való fenntartásáról a felek tárgyalás útján 
döntenek. Amennyiben nem fogadja el a tárgyaló fél, akkor az eredeti kerül aláírásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 29.2. Megegyezés hiányában a bérlő a tanítási év végével a szerződést felmondhatja.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatba kerüljenek bele a részösszegek, amely összesítve szerepeljen a 
szerződésben.  
 
A JÜSZB javaslatát teszi fel szavazásra., amely szerint: „A bizottság azzal a módosítással 
javasolja elfogadásra a határozati javaslatot, hogy a határozati javaslat 1. pontjában 
szerepeljen, hogy a bérleti díj mindösszesen… Ft.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a bérleti szerződésről a módosításokkal egybeszerkesztve.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

235/2012. (V.23.) KT határozat 
Döntés a Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium épületére vonatkozó új 

bérleti szerződése tárgyában 
(157. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Népművészeti 

Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium folyamatos, zökkenőmentes működése 
érdekében kössön bérleti szerződést az Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Gyermekvédelmi Szolgáltató Központ, mint gazdálkodó szervezettel, valamint a 
Károlyi István Gyermekközpont, mint vagyonkezelői joggal felruházott bérbeadóval 
2012. június 1-től kezdődő határozatlan időtartamra. 

 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  

 
a./ a 32/1, 32/2, 32/3 és 32/4 szám alatt feltüntetett Népművészeti Szakközépiskola 
felépítmény földszinti és emeleti tereinek (2364 m2) vonatkozásában 300,-  Ft/hó/m2, 
összesen 709.200,- Ft/hó; 

 
b./ a 32/1, 32/2, 32/3 és 32/4 szám alatt feltüntetett Népművészeti Szakközépiskola 
felépítmény pinceszinten található tereinek (362 m2) vonatkozásában 150 Ft/hó/m2, 
összesen 54.300,- Ft/hó; 
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c./ a 63 szám alatt feltüntetett Tornaterem felépítmény (760 m2) vonatkozásában 50 
Ft/hó/m2 , összesen 38.000,- Ft/hó, kivétel a július és augusztus hónapra vonatkozóan. 
Július és augusztus hónapokra nincs bérleti díj fizetési kötelezettség. 
Összesen a 3 építményre vonatkozóan 801.500,- Ft/hó, július-augusztus hónapra 
763.500,- Ft/hó. (2012. június 01-től: 5 x 801.500,- Ft (4.007.500,- Ft)  és 2 x 
763.500,- Ft (1.527.000,- Ft) , összesen: 5.534.500,- Ft)  

 
3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 

előterjesztés 1. számú mellékletét képező tartalmú bérleti szerződést kösse meg és írja 
alá az alábbi módosításokkal:  
„29. 1. Amennyiben az iskola fenntartója személyében jogszabályi előírás folytán  
változás következik be, úgy a szerződés hatályában való fenntartásáról a felek 
tárgyalás útján döntenek.  
29. 2. Megegyezés hiányában a bérlő a tanítási év végével a szerződést felmondhatja.  
Amennyiben a módosításokat az Emberi Erőforrások Minisztériuma Gyermekvédelmi 
Szolgáltató Központ nem fogadja el, úgy az eredeti bérleti szerződés kerül aláírásra.  

 
4. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a soron 

következő költségvetési módosítását úgy terjessze elő, hogy a többlet bérleti díj 
fedezetéül építtessen be további 4.134.500,- Ft-ot a többlet kamatbevétel terhére. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 

12. napirend:  Döntés külső szakértő bevonásáról intézményvezetői pályázatok     
véleményezése céljából  (15o. sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Módosító javaslatok hiányában az eredeti határozati javaslat elfogadását indítványozza.  
Szavazás eredménye: 0 igen szavazattal, 8 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
 

13. napirend:   Tájékoztató a 6/2011. (III.7.) önkormányzati rendeletben szereplő  
                         környezetvédelmi kiadásokkal kapcsolatos előirányzat felhasználásáról.  
                         (161. sz. anyag)  
 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, a bizottsági véleményeket: a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság nem javasolta 
elfogadásra a határozati javaslatot. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta, és 
egy kiegészítést javasol, hogy kerüljön bele a gesztenyefák kártevői ellen való védelem, 
illetve az Ybl Miklós u.-ai artézi kút vizsgálata és a vízvétel megoldása.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kérdésre elmondja, hogy a bizottság azért nem javasolta elfogadásra a határozati javaslatot, 
mert ketten tartózkodtak, és ezért a határozat elutasító lett.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja, hogy a határozati javaslathoz egy 2. pont kerüljön megfogalmazásra, amely szerint 
a 2012. évi környezetvédelmi feladatok egészüljenek ki a gesztenyefa kártevői elleni 
védekezéssel, és az Ybl Miklós utcai artézi kútból történő vízvétel megoldásával.  
 
Bartos Sándor alpolgármester:  
A hulladékgyűjtő edényekkel kapcsolatban elmondja, hogy ez 2011. évben történt meg ezek 
kihelyezése.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a fel nem használt (pénzmaradvány) keretből történjen meg a gesztenyefák 
védelme és az artézi kút költségeinek biztosítása.  
 
Bukta András képviselő: 
Pontosítást kér, hogy mely gesztenyefákra gondolt a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság. Javasolja 
a helyszínek meghatározását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat 1. pontját (az eredeti határozat szerinti pontot) bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadva.  
 
A módosítással egybeszerkesztett határozati javaslatra kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

236/2012. (V.23.) KT határozat 
Tájékoztató a 6/2011. (III.7.) önkormányzati rendeletben szereplő környezetvédelmi 

kiadásokkal kapcsolatos előirányzat felhasználásáról. 
(161. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• a 2011. évi költségvetésről szóló 6/2011. (III.7.) önkormányzati rendelet 
környezetvédelmi kiadásaival kapcsolatos előirányzat felhasználásáról szóló 
beszámolót elfogadja; 

• felkéri a jegyzőt, hogy a 2012. évi környezetvédelmi feladatok egészüljenek ki a 
gesztenyefa kártevői elleni védekezéssel, és az Ybl Miklós utcai artézi kútból történő 
vízvétel megoldásával.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
 
14. napirend: Döntés a Fót, Alagi, Béke és a Veres P. utcákban lévő szelektív      

                  hulladékgyűjtő szigetek működésének ideiglenes hatályú szüneteltetéséről. 
 (134. sz. anyag)  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket és kéri a hozzászólásokat.  
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Földi Pál képviselő:  
Véleménye szerint a kamerával történő megfigyelésnek van visszatartó ereje. De a szemét 
valahol máshol fog megjelenni. Ezért szorgalmazza a Hulladékudvar megnyitását.  
 
Kárpáti Gábor környezetvédelmi előadó:  
A Hulladékudvarral kapcsolatban elmondja, hogy megépült a Hulladékudvar aszfaltozása, 
kandeláberezés és kamerázás kiépítve. A közművek létesítésére vár a Hulladékudvar. A 
„barackos” közművesítésével egy időben tud megtörténni. A nélkül az ÁNTSZ nem járul 
hozzá a működéshez.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a legrosszabb állapotban lévő szelektív szigetek kerültek felfüggesztésre. A 
filmgyár előtti szigetnél lévő szemét átvándorolt a többire. Ha nem lenne szelektív sziget, a 
természetbe kerülnének ki ezek a lomok. A szemetelőket el kell fogni és megbüntetni. A 
Hulladékudvar csatornába bekötését nem tudja értelmezni, mert egy fő személyzet van a 
hulladékudvarban, akinek az illemhelyet kell biztosítani. Ezt zárt rendszerű tárolóban is 
lehetne gyűjteni. A hulladék kezelésekor szennyvíz nem keletkezik, illetve nem olyan, amit a 
csatornába kell engedni.  
 
Koncz János képviselő:  
A Balassa utcában, a Béke utcában és a Veress Pál utcában tűrhetetlen állapotok vannak, oda 
nem illő szemeteket hordanak oda. Bekamerázás után lehetne ismét megnyitni a szelektív 
szigeteket. Az illegális szemetelőkkel a saját pénzükön kellene eltakaríttatni az összes 
szemetet.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a városban baromfi feldolgozással foglalkozó 
vállalkozóként lehetőség van-e arra, hogy igazolják a hulladékuk elszállítását bizonylattal? 
Szigorú ellenőrzést javasol minden ilyen jellegű vállalkozásnak.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Javasolja, hogy a szelektív szigetek működésének felszámolását ne folytassa a testület tovább, 
mert sokan vannak, akik tisztességgel használják.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Volt olyan eset a HUKE részéről, amikor egész kocsi csirkebelet és tollakat vittek el a város 
kontójára. Most ezt nem lehet megtenni. Ezek az esetek felderítésre várnak, tiltott 
közösségellenes magatartásért.  
 
Földi Pál képviselő:  
A bekamerázásig érdemes felfüggeszteni a működésüket a szelektív szigeteknek, és utána 
vissza lehet állni a szelektív gyűjtésre. Addig pedig házhoz jöjjenek szelektív hulladékot 
gyűjteni az autók.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Azok érdekében, akik arra használják a szelektív szigeteket, amire létrejöttek, javasolja 
megtartani ezt a lehetőséget. Félő, hogy szándéka ellenére rákényszerül a helytelen magatartás 
gyakorlására.  
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Koncz János képviselő:  
A nevek leadása után bosszút állnak az elkövetők. Nem vállalja fel senki.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító indítványairól kezdeményez szavazást, amely 
szerint: A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület 2012. évi június havi rendes ülésére 
készüljön kimutatás  

1./ a városi térfigyelő rendszer részeként működő, a hulladékgyűjtő szigetek térfigyelő 
rendszerrel történő ellenőrzésének megvalósításához, 

2./ kizárólag a hulladékgyűjtő szigetek térfigyelő rendszerrel történő ellenőrzésének 
megvalósításához szükséges feladatokról és költségekről az alábbi bontásban: 

- a működés feltételeinek meghatározásával (rendőrség szerepvállalása); 
- a kiépítés (egyszeri) beruházási költségeinek meghatározásával; 
- a folyamatos üzemeltetés költségeinek meghatározásával. 

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az eredeti határozati javaslatot bocsátja szavazásra, amely szerint megszüntetésre kerülnének 
a hulladékgyűjtő szigetek.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

237/2012. (V.23.) KT határozat 
Döntés a Fót, Alagi, Béke és a Veres P. utcákban lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek 

működésének ideiglenes hatályú szüneteltetéséről. 
(134. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 

Zöld Híd Régió Kft. által üzemeltetett Fót, Alagi-Németh K., Béke-Keszihegyi és a Veres 
P. utcákban lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek továbbra is működtetni kívánja.  

 
2./ Felkéri a jegyzőt, hogy készüljön kimutatás a Képviselő-testület 2012. június havi ülésére: 

a./ a városi térfigyelő rendszer részeként működő, a hulladékgyűjtő szigetek térfigyelő 
rendszerrel történő ellenőrzésének megvalósításához, 

b./ kizárólag a hulladékgyűjtő szigetek térfigyelő rendszerrel történő ellenőrzésének 
megvalósításához szükséges feladatokról és költségekről az alábbi bontásban: 

- a működés feltételeinek meghatározásával (rendőrség szerepvállalása); 
- a kiépítés (egyszeri) beruházási költségeinek meghatározásával; 
- a folyamatos üzemeltetés költségeinek meghatározásával. 

 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg 

a szükséges intézkedéseket az 1./ pontban megjelölt döntés végrehajtása érdekében és 
gondoskodjon arról, hogy az ideiglenesen megszüntetett hulladékgyűjtő szigethez kerüljön 
kihelyezésre „Szemét lerakása tilos!” figyelmeztető tábla, amelyen kerüljön feltüntetésre a 
szüneteltetés oka is. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a Zöld Híd Régió Kft. és a Fóti Közszolgáltató Kft. részére értesítő 
levél a döntést követő 5 napon belül. 
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15. napirend: Az Alagi Állami Tangazdaság kezelésében lévő külterületi utak  
                 önkormányzati tulajdonba vétele. (144. sz. anyag) 
 

 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Az alagi tangazdaság utjait átvételre javasolja, valamint a 0209-es is lehetőség szerint 
kerüljön az Önkormányzat tulajdonába, amely Fót-liget mellett van.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Módosító javaslatként hangzott el, hogy a 0209-es út is kerüljön átvételre az Önkormányzat 
tulajdonába.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatra a módosítással együtt indítványoz szavazást.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

238/2012. (V.23.) KT határozat 
Az Alagi Állami Tangazdaság kezelésében lévő külterületi utak önkormányzati tulajdonba 

vétele. 
(144. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - az ingatlan-
nyilvántartás adatai szerint - jelenleg a Magyar Állam tulajdonában, de az Alagi Állami 
Tangazdaság kezelésében lévő Fót, 0204/133, 0205, 0206/51, 0206/84, 0209,  0238/61, 
0257/22, 0257/60, 0265/58, 0265/93, 0272/155, 0276/14, 0276/106, 0279/11 hrsz. alatti, 
kivett út művelési ágú területek – ingyenes - tulajdonba vételét kezdeményezi Fót Város 
Önkormányzat javára. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Önkormányzat ügyvédje útján az 1./ 
pontban foglaltak érdekében keresse meg az illetékes ingatlan-nyilvántartást vezető szervet és 
a szükséges jognyilatkozatokat tegye meg.  
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott utak 
Önkormányzati tulajdonba kerülését követően 
3.1./ Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetésének soron következő módosításába - 

amennyiben szükséges előirányzat módosítás – szerepeltesse az ingatlanok vagyon-
kataszterbe történő felvezetéséhez kapcsolódó kiadásokat az Önkormányzat dologi 
kiadásai között található „Terület megosztás, telekkitűzés” soron az általános tartalék 
terhére, továbbá  

3.2./ tájékoztassa a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.-t az utak karbantartása érdekében. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, dr. Szilágyi Beáta ügyvéd döntésről történő írásbeli értesítésére: a 
döntést követő 15 napon belül, a 2. pontban rögzített feladat végrehajtására: a döntést 
követő 20 napon belül, a 3./ pontban rögzített feladat végrehajtására: az ingatlanügyi 
hatóság határozatának megérkezését követő 15 napon belül. 
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16. napirend: Költségtérítés utcanév és házszámváltozás miatt vállalkozások részére  
                 (147. sz. anyag)  
 
 

Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy érvényes testületi határozat van a költségtérítésekről, hanem a régen 
elfogadott határozat kerüljön módosításra.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A szándék az volt mindkét bizottságánál, hogy az Önkormányzat teljesítse azt, amit megígért 
a vállalkozások számára. Ami a különbség a két határozati javaslatban az az, hogy a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság határozati javaslatából kimaradt az a mondat, hogy a vállalkozásokat 
külön levélben kell értesíteni, és augusztus 1-ét, mint egy lezáró határidőt jelöltük meg. A 
JÜSZB-nél pedig a kézhezvételtől számított 30 napon belül kell jelezni.  
 
Gálné Bauer Ágnes műszaki ügyintéző:  
Elmondja, hogy azért volt a javaslat, hogy határidő nélküli legyen a lehetőség, mert a 
házszámrendezések miatt folyamatos lesz az igény. Jövőre az „öregfaluban” a házszámokat 
rendezni kell, amikor is ugyanilyen költségek merülnek fel majd.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata csak a 
cégbejegyzési eljárásra vonatkozik-e, és van-e joga az Önkormányzatnak ahhoz, hogy 
nevesítse, hogy mely ügyvédi irodával történő ügyintézéshez járul hozzá anyagilag? Ez kb 10 
eFt/vállalkozás összeget jelent. A Kt nem csak a cégbejegyzési eljárásra vonatkozó 
költségekből vállalt térítési kötelezettséget.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy csak és kizárólag társasági szerződés módosításáról van szó, mert ez 
elkerülhetetlen. Minden illetékmentes, csak az ügyvédi közreműködés nem.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy ebben a témában 2011. szeptemberében már született képviselő-testületi 
döntés, amelynek a módosítását javasolja, mivel nem lett végrehajtva a határozat. A 
kiértesítés után 3o napon belül kell reagálni arra, hogy kívánja-e igénybe venni a 10 e Ft-os 
költségtérítést. Jegyző asszonytól kéri a választ, hogy meghozhatja e a határozatot, amit a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatában van.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
Várható költségként kizárólag a társasági szerződés ügyvédi munkadíja merülhet fel, és a 
bélyegző csere. Egy lapot kell módosítania társasági szerződésben, az ügyvéd elektronikusan 
köteles benyújtani 2-3 lapot. Ebbe az aláírás minta belefér abba az összegbe, amit a 
Képviselő-testület meghatározott.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy nem a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság határozata szól így, hanem a 
kézhez kapott határozati javaslat, a bizottságnak egy javaslata van, hogy a határidő módosítás 
miatt kell a tavalyi határozatot módosítani.  
 
 



33 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Nem látja akadályát Önkormányzat jogászát felkérni, de az igénylő részére történjen a 
kifizetés.  
 
Juhász András Pénzügyi Osztály vezetője:  
A támogatottat el kell számoltatni, ezért nem mindegy, hogy hány vállalkozással kötünk 
szerződést, vagy egyben tudjuk kezelni, mert ez támogatásnak minősül. Önként vállalt 
feladatról van szó. Az Önkormányzat nem megszabja, hogy a jogi képviselője járjon el, 
hanem egy segítség a vállalkozások számára. Nem kötelező ezt a lehetőséget igénybe venni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Jegyző asszonytól várja a választ a kérdésére.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy vállalkozók nyilatkozták, hogy a legnagyobb probléma az ügyvédi munkadíj, 
ami 3o-4o e Ft körüli összeg. Erre alakult ki ez a vélemény, hogy lehetőségként ajánlja fel az 
Önkormányzat a segítségét ebben a formában és összegben.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Javasolja, hogy az 1. határozati ponthoz, - amelyben 1.2 millió Ft-ot biztosít az Önkormányzat 
erre a célra -, kapcsolódóan felkéri az Önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  
képviselőjét, hogy esetleges igény felmerülése esetén gondoskodjon a társasági szerződés 
módosítás realizálásáról.  
 
Fábry Béla  képviselő: (ügyrendben)  
Jelzi, hogy családi okok miatt el kell, távozzon az ülésről.  
Második felvetése, hogy a polgármesteri beszámoló napirend kerüljön megtárgyalásra, ezen 
belül választ vár arra, hogy az április 25. és május 10-i megbeszélések tartalmáról és 
eredményéről tájékoztassa a Képviselő-testület tagjait a Polgármester asszony. Az egyik gróf 
Károlyi Lászlóval, a másik Fehér Judittal folytatott megbeszélés volt. Írásban történő 
tájékoztatást kér az általa felvetett kérdésre.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr távozott az ülésteremből, a jelenlévők 
létszáma 9 fő, az ülés határozatképes.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kéri a Polgármester asszonyt, hogy a véleménylapon szereplő 1. és 2. pontot úgy tegye fel 
szavazásra, ahogy le van írva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A jegyző asszony által tett kiegészítést (1. pont) bocsátja szavazásra, amely szerint: felkéri az 
Önkormányzat jogi képviselőjét, hogy az esetlegesen felmerülő igények esetén a társasági 
szerződés módosítása ügyében járjon el.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A JÜSZB által módosító indítványként beterjesztett javaslat 2. és 3. pontját felolvasása után 
elfogadásra javasolja. (szöveg a határozattal megegyező)  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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A módosított határozati javaslat elfogadását kéri.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

239/2012. (V.23.) KT határozat 
Költségtérítés utcanév és házszámváltozás miatt vállalkozások részére 

(147. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 429/2011.(IX.28.) 
sz. határozat 1. pontja a következők szerint módosul: 
Az utcanév, valamint házszámváltozással érintett vállalkozásoknál az illetékmentes 
bejegyzéseken kívül felmerülő várható költségekhez (társasági szerződés módosítás ügyvédi 
díja) bruttó 10.000.-Ft/vállalkozás összeggel, mindösszesen 1.200 eFt keretösszeg erejéig 
hozzájárul a csatorna közmű hozzájárulás jogcímen befolyt többletbevétel terhére. Felkéri az 
Önkormányzat jogi képviselőjét, hogy az esetlegesen felmerülő igények esetén a társasági 
szerződés módosítása ügyében járjon el.  
 

2./ A 429/2011.(IX.28.) sz. határozat 2. pontja a következők szerint módosul: 
A vállalkozások a költségtérítés iránti igényüket a változásról szóló értesítés átvételétől 
számított 30 napon belül nyújthatják be a Polgármesteri Hivatalba. A beérkező költségtérítési 
igényeket az Önkormányzat folyamatosan teljesíti az 1./ pontban meghatározott keretösszeg 
terhére. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-2./ 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 július havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása 
végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: folyamatos, a 3./ pontban foglaltakra 2012. július 31. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Polgármester asszony elhagyta az üléstermet, a jelenlévők létszáma 
8 fő, határozatképes. Az ülést Pozderka Gábor alpolgármester úr vezeti tovább.  
 
 
17. napirend: Döntés súlykorlátozást jelző tábla kihelyezéséről a Fót, Sikátorpusztai út,  

                  M313+90 km sz. fölötti híd sérülése miatt. (141. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirendhez hozzászólás nem érkezett, a határozati javaslatot változatlan formában 
javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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240/2012. (V.23.) KT határozat 
Döntés súlykorlátozást jelző tábla kihelyezéséről a Fót, Sikátorpusztai út, M313+90 km sz. 

fölötti híd sérülése miatt. 
(141. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Közigazgatási 
területén található az M3 Állami Autópálya felett 13+906 km szelvényben átívelő 
hídszerkezet sérülése miatt az Állami Autópálya kezelő Zrt. által a az átvezető úton 
ideiglenesen 20 t súlykorlátozást jelző tábla kihelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja és 
felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére megtételére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal, illetve a kérelmező tájékoztatása a döntést követő 5 napon belül. 
 
 
18. napirend: A Fót Bem u. 6. lakóépület szennyvízbekötése. (143. sz. anyag)  
     

 

Cselőtei Erzsébet polgármester:  
A határozati javaslat változatlan formában történt elfogadását javasolja.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

241/2012. (V.23.) KT határozat 
A Fót Bem u. 6. lakóépület szennyvízbekötése. 

(143. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Nagy Károly Fót, Bem 
utca 6. szám alatti ingatlan tulajdonosa részére, - kérelmének helyt adva- a szennyvíz 
bekötővezeték alkalmatlansága miatti többletköltségét,- a mellékelt számla (Takács és Takács 
KFT 2151 Fót, Rév út 59., sorszáma: LJ9SA 4364057 bruttó összege: 63.500 Ft) alapján 
megtéríti.  
A megtérítés fedezetét a Képviselő-testület a Fót Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetéséről szóló 3/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete 4. b. számú mellékletének 23. 
„kártérítések” sora terhére biztosítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: a határozatot követő 15 napon belül. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján a 
kártérítési összeg kifizetésére tegyen intézkedést-, a károsult egyidejű értesítése mellett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: a határozatot követő nyolc napon belül. 
 
 

19. napirend: Móricz Vilmos Nándor kártérítés iránti perében a fizetési kötelezettség  
                     fedezetének biztosítása. (158. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirend nyílt ülésen tárgyalható. Ismerteti, hogy minden bizottság elfogadásra javasolta.  
A határozati javaslatot bocsátja szavazásra, egyéb módosító indítvány hiányában.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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242/2012. (V.23.) KT határozat 
Móricz Vilmos Nándor kártérítés iránti perében a fizetési kötelezettség fedezetének 

biztosítása 
(158. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1.) A Dunakeszi Városi Bíróság 15.P.20.715/2011/10. számú jogerős ítéletében 
foglaltakat tudomásul veszi.  
 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy jogerős ítélet alapján kártérítés jogcímén 
• 50.000.-Ft tőkét, valamint annak 
• 2010. június 30. napjától a kifizetésig járó kamatát késedelmi kamat címén, továbbá 
• 18.200.-Ft perköltséget  

haladéktalanul utalja át a Móricz Vilmos Nándor már korábban bejelentett számlaszámára. 
 

3.) A kártérítés fedezetét Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012.(II.27.) sz. önkormányzati rendelete 4/b. mellékletének 23. „kártérítések” sora terhére 
biztosítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal. 
    

20. napirend: A Fóti Buszpályaudvar forgalmi rendjének szabályozása. (152. sz. anyag)  

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy az üzemeltető kérésére történik a forgalmi rend engedélyezése.  
Ismerteti továbbá, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményét, amely elfogadásra 
javasolja a határozati javaslatot azzal, hogy a táblát a Volánbusz a saját költségén helyezze ki.  
Szavazásra bocsátja a módosító indítványt.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a Bizottság véleménye az volt, hogy a Volánbusz Zrt-vel történt közterület 
foglalási szerződést szeretné látni, és ha nem lelhető fel, akkor meg kell kötni a szerződést.  

Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosítással egyben a határozati javaslat elfogadását indítványozza.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

243/2012. (V.23.) KT határozat 
 Fóti Buszpályaudvar forgalmi rendjének szabályozása. (152. sz. anyag)  

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város belterületi 
közigazgatási területén fekvő Fót Város tulajdonát képező 4601/7 hrsz-ú, -, Buszpályaudvar 
funkciójú-, ingatlan területére a behajtást a Volánbusz Zrt., Kunszenti Helyi Közlekedési Kft. 
és a TESCO üzemeltetésű autóbuszok számára engedélyezi azzal a kikötéssel, hogy a 
Volánbusz Zrt a táblákat a saját költségén helyezi ki.  
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2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunakeszi felől a behajtónál elhelyezett „behajtani 
tilos” tábla a behajtót követő útcsatlakozáshoz történő elhelyezését, valamint a megfelelő 
irányba történő forgatását engedélyezi.   
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Dunakeszi felől a behajtónál új táblatartó oszlop 
kihelyezését, valamint az oszlopra történő „mindkét irányból behajtani tilos”, „kivéve 
autóbusz” kiegészítő, „15 km/h sebesség korlátozó” táblák felszerelését engedélyezi. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. kocsiállásnál található behajtónál a „Mindkét 
irányból behajtani tilos” „kivéve Volán” kiegészítő táblájának a „kivéve autóbusz” kiegészítő 
táblára való cseréjét engedélyezi. 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: 1-4./ pontban foglaltak tekintetében 2012. május hó 31. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító indítványáról, amely szerint 
a Volánbusz Zrt-vel megkötött területfoglalási engedélyt a jegyző vizsgálja felül, amennyiben 
nincs ilyen, akkor a szerződést kösse meg.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

244/2012. (V.23.) KT határozat 
 Fóti buszpályaudvar forgalmi rendjének szabályozása. (152. sz. anyag)  

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy a Volánbusz Zrt-vel 
megkötött területfoglalási engedélyt vizsgálja felül, amennyiben ilyen dokumentum nem 
lelhető fel, a szerződést kösse meg.  
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határidő: azonnal.  
 
 

21. sz. napirend: Fót város közigazgatási területén új helyi termelői piac létesítése 
tárgyában a Képviselő-testület 2012. február 27-i ülésén meghozott 98/2012. (II.27.) 
KT határozat módosítása. (55/a. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, amelyek alapján indítványozza a határozati javaslatban 
foglaltak elfogadását. Hozzászólás nem érkezett.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül a 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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245/2012. (V.23.) KT határozat 

Fót város közigazgatási területén új helyi termelői piac létesítése tárgyában a Képviselő-
testület 2012. február 27-i ülésén meghozott 98/2012. (II.27.) KT határozat módosítása. 

(55/a. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a 2012. február 27-i ülésén 
meghozott 98/2012. (II.27.) KT határozat 2.1 pontjából a 1117 hrsz-ú ingatlant, a 3./ pontjából 
a 1129/11 hrsz-ú ingatlant törli. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka, jogi referens:  
Elmondja, hogy az egyszerű többséggel eldönthető kérdésben 2 igen, 1 nem szavazattal is 
érvényes a döntés. Ha minősített többséget érint, akkor 2 igen, 1 nem szavazattal nincs 
elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirendhez az egyszerű többséggel a Képviselő-testület is elfogadta a döntést.  
 
Szabó Mihály képviselő: (ügyrendben) 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Bizottság ülésén ő tartózkodott, ahogy most is.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Véleménye szerint a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke nem tartózkodhat a 
szavazásnál. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A vitát lezárta és rátért a következő napirend tárgyalására.  
 
 

22. napirend: 2151 Fót, Eötvös L. u. 2. szám alatti, 1530 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új  
                      háziorvosi rendelővel kapcsolatosan elkészült vázlatterv jóváhagyása  
                      (17o. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a bizottsági véleményeket, amelyek elfogadásra javasolják a határozati javaslatot.  
Egyéb módosító indítvány nem érkezett, ezért azt változatlan formában bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

246/2012. (V.23.) KT határozat 
2151 Fót, Eötvös L. u. 2. szám alatti, 1530 hrsz-ú ingatlanon létesítendő új háziorvosi 

rendelővel kapcsolatosan elkészült vázlatterv jóváhagyása 
(17o. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Eötvös utca 2. 
szám alatti, „kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű, 356 m2 nagyságú 
ingatlanra első ütemben létesítendő felnőtt háziorvosi rendelő tárgyában jóváhagyja az 
Intermotor Kft. (2151 Fót, Boróka u. 20.,/ képviselője: Németh József ügyvezető) által 2012. 
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április 17-én kelt, tervezési szerződés alapján elkészített vázlattervet, és felkéri a 
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal, az Intermotor Kft. értesítése a döntésről a döntést követő 5 napon 
belül. 
 

23. napirend: Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában, 
lefolytatott vállalkozói ajánlatkérői eljárás eredmény hirdetése (43/a. sz. 
anyag)  

  

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a bizottsági véleményeket. Szavazásra bocsátja a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság javaslatának 1. pontját, a 2. pont Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslata, 
3. pont a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  2. sz. módosító javaslata (3-ra változtatva). 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

247/2012. (V.23.) KT határozat 
Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában, lefolytatott vállalkozói 

ajánlatkérői eljárás eredmény hirdetése  
(43/a. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Bokor u. 8. szám 
alatti önkormányzati bérlakások felújítása” tárgyú vállalkozói ajánlatkérői eljárást 
eredménytelenné nyilvánítja, mert a beérkező pályázatok alapján megkötendő szerződés 
jogszabályba ütközne. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a Bokor utcai szociális 
bérlakások felújítása, és az orvosi rendelő lakássá átalakítása kapcsán a felújítás műszaki 
tartalmát műszaki ellenőr végzettségű szakember állíttassa össze a Polgármesteri Hivatal 
bevonásával, a Képviselő-testület június havi rendes ülésére azzal a kiegészítéssel, hogy 
Dobsa Sándor közbeszerzési szakértő tegyen javaslatot a legkedvezőbb közbeszerzési 
eljárásra. 
3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ 
pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 

24.  napirend: Fót Város közigazgatási területén tervezett optikai légvezeték létesítéséhez        
              való elvi hozzájárulás kérelem (131. sz. anyag)  
 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket. Javasolja a bizottsági vélemények mellé, hogy a 
szerződésbe kerüljön bele az, hogy a legkedvezőbb csomagot biztosítja az Önkormányzat 
intézményeinek.  
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Veresbes Viktor rendszergazda:  
Elmondja, hogy a Digi azt vállalata, hogy mivel az üzleti csomagok kb tízszer annyiba 
kerülnek, mint a lakossági csomagok ára, ezért a legolcsóbb áron adja a legkomolyabb üzleti 
csomagot az önkormányzati intézményeknek.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra azzal a 
kiegészítéssel, hogy a földbetelepítés a cég saját költségére történjen.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
További kiegészítésként javasolja a szerződésbe foglalni, hogy a Polgármesteri Hivatalnak és  
intézményeinek kedvezményes internet hozzáférést biztosít.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosításokkal egyben a határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

248/2012. (V.23.) KT határozat 
Fót Város közigazgatási területén tervezett optikai légvezeték létesítéséhez való elvi 

hozzájárulás kérelem 
(131. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Digi Távközlési Kft. (1134 
Budapest, Váci út 35. sz. 9. em.) kérelmének helyt ad és egyúttal engedélyezi, hogy a Digi 
Távközlési Kft. Fót Város közigazgatási területén – hírközlési légkábeles hálózatot építsen, az 
alábbi feltételek fenntartásával: 
1.1/ Ahol a földkábel csatorna kiépítése megtörtént a légkábel hálózat megléte ellenére a 
földkábel csatorna-hálózat használata szükséges, amennyiben a földkábel csatorna tulajdonosa 
ahhoz hozzájárul, és nem jár aránytalanul nagy gazdasági hátránnyal az idegen tulajdon 
használata. 
1.2./ A Digi Távközlési Kft. vállalja, hogy Fót Város bármely városépítészeti beruházása 
során – a város légvezeték rendszere megszűntetése esetén – a szolgáltatást földkábel 
telepítésével oldja meg saját költségére.  
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ alpontban meghatározott 
feltételekről tájékoztassa a Digi Távközlési Kft-t és a határozat végrehajtásához szükséges 
intézkedéseket tegye meg azzal a kikötéssel, hogy Fót Város Önkormányzata Polgármesteri 
Hivatala és az intézményei számára a legkedvezőbb internet csatlakozási lehetőséget 
biztosítja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, 2./ a Digi Kft. értesítése a KT döntést követő 10 napon belül. 
 
 

Földi Pál képviselő:  
Csatlakozva a határozathoz elmondja, hogy a zöldmezős beruházásnál nem fogadta el a 
Képviselő-testület azt, hogy a hírközlési kábel bekerüljön a tervezésbe. Itt más szedi a 
hasznát, mi hozzájárulást adunk, ott mi élveztük volna a hasznát. Javasolja, készüljön 
előterjesztés a zöldmezős beruházásnál a tervezésbe és a kivitelezésbe is a hírközlési kábelről, 
amely az Önkormányzat saját tulajdona legyen.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Csatlakozva Földi Pál képviselő úrhoz elmondja, hogy új telepítések esetén az Önkormányzat 
projekt céget hozott létre, és nagykereskedelmi áron veszi meg a sávszélességet. Számítások 
alapján a volt „barackos” várható lélekszámmal, az önkormányzatnak 3-4 millió Ft tiszta 
adózott haszna keletkezne.  
 
 

25. napirend:  A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése 
tárgyú KMOP-3.3.3-11-2011-0118 azonosító számú projekt támogatási 
szerződésének módosítása. (136. sz. anyag)  

 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti az előterjesztésben foglaltak lényegét és a bizottsági véleményeket. Hozzászólás 
nem érkezett a napirendhez.  
 
Az 1. sz. határozati javaslat elfogadására indítványoz szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

249/2012. (V.23.) KT határozat 
A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyú KMOP-3.3.3-

11-2011-0118 azonosító számú projekt támogatási szerződésének módosítása. 
(136. sz. anyag) 

 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fáy András Általános Iskola és Óvoda 
energetikai korszerűsítése című KMOP-3.3.3-11-2011-0118 számú 2012. március 19-én 
kötött támogatási szerződéssel kapcsolatban módosítási kérelmet kíván benyújtani.  

 
2. A Képviselő-testület a 466/2011. (X.19.) számú határozatának 2. pontjában megjelölt 
tervezett pályázati forrásösszetételt az alábbi elszámolható költség forrásösszetételre 
módosítja: 

 

Forrás Összege 
I. saját forrás 12.188.122,- Ft. 

II. a támogatási 
konstrukció 

keretében igényelt 
támogatás 

69.066.024,- Ft. 
 

Összesen 81.254.146,- Ft. 
 

 
3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat elszámolható költsége a 
módosítás elfogadása után 81.254.146,- Ft. 
4. A Képviselő-testület a projektben elszámolható költségek saját forrás összegét 
12.188.122,- Ft-ra megemeli, amely összeget a 2012. évi költségvetésről és a költségvetés 
végrehajtásának szabályairól szóló 3/2012. (II.27.) sz. rendelet IV. A . melléklet II.1. 
Beruházási kiadások áfával cím alatt szereplő Fáy András Ált. Isk. és Óvoda energetikai 
korszerűsítése, valamint a beruházások Áfa egyenlege sorról biztosítja. 
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5. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy szerződésmódosítással kapcsolatos 
intézkedéseket tegye meg 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: 2012. május 31. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 2. sz. határozati javaslat elfogadására indítványoz szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

250/2012. (V.23.) KT határozat 
A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyú KMOP-3.3.3-

11-2011-0118 azonosító számú projekt támogatási szerződésének módosítása. 
(136. sz. anyag) 

 
1. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Fáy András Általános Iskola és Óvoda 

energetikai korszerűsítése című beruházás teljes forrásösszetételét az alábbiak szerint:  
 

Megvalósulás éve 2011 2012 2011+2012 

Elszámolható 
(támogatás terhére) 1 360 000 67 706 023 69 066 023 

Elszámolható 
(pályázati önrész terhére) 240 000 11 948 123 12 188 123 
Rész összesen 1 600 000 79 654 146 81 254 146 

Nem elszámolható 
(pályázaton kívüli forrás) 408 700 5 181 341 5 590 041 
Összesen 2 008 700 84 835 487 86 844 187 

 
2. A Képviselő-testület a 3/2012. (II.27.) sz. rendelet IV.A. melléklet II.1. Beruházási 

kiadások áfával cím alatt szereplő Fáy András Ált. Isk. és Óvoda energetikai 
korszerűsítése sorban az összeget megemeli nettó 66.800E Ft + Áfá-ra, azaz bruttó 
84.836E Ft-ra. 

 
3. A Képviselő-testület a 3/2012. (II. 27.) sz. rendelet III.A. melléklet II. 3. Egyéb 

felhalmozási bevételek II.3.1.1 Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kezelésű 
előirányzattól EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása cím alatt Fáy 
András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése sort nyit bruttó 69.066 E 
Ft értékben. 

4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bevétel és kiadások, valamint a már elkülönített 
önrész közti különbözetet a 3.370E Ft-ot az önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa 
terhére biztosítja. 

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fáy András Általános Iskola és Óvoda 
energetikai korszerűsítése című projekt sikeres megvalósítása érdekében módosítja a 
3/2012. (II.27.) sz., az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről és végrehajtási 
szabályairól szóló rendeletét. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: a költségvetés soron következő módosítása. 
 



43 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony folytatja az ülésvezetést 19 
óra 10 perctől.  
 
 

26. napirend:  Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére 
történő villamos áram, továbbá közvilágítás ellátását szolgáló villamos 
áram-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán 
hozott KT határozat módosítása (91/a. sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti az előterjesztés tárgyát, és kéri a hozzászólásokat. Elmondja, hogy a bíráló 
bizottságba Fegyveres Péter helyett más delegáltat kell választani.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A Közbeszerzési Szabályzat módosítását javasolja a Bizottság, abban a tekintetben, hogy a 
jegyzőnek ne javaslattételi joga legyen, hanem ő delegáljon a Hivatalból köztisztviselőt erre a 
feladatra.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a jegyző asszony javaslatára Szabó László köztisztviselőt javasolta Fegyveres 
Péter helyett. Indítványozza a képviselők elfogadó döntését.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatra egyben kéri a szavazást a módosítással.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

251/2012. (V.23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére történő villamos áram, 

továbbá közvilágítás ellátását szolgáló villamos áram-vásárlás tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kapcsán hozott KT határozat módosítása 

(91/a. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 165/2012. 
(IV.11.) sz. KT határozatának 4./ alpontját az alábbiak szerint: 
1.1./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
Bíráló Bizottság tagjai Lévai Sándorné képviselő és Grigalek László képviselő, továbbá 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka és Szabó László köztisztviselők, illetve Dobsa Sándor 
közbeszerzési tanácsadó. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
 

27. napirend: Fót, Vörösmarty Művelődési Ház felújítása tárgyában hozott 19/2012    
                (I.25.) sz. KT határozat módosítása (149. sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, és kéri a hozzászólásokat. Az 1. sz. határozati 
javaslatot indítványozza elfogadásra, Tóth Imre köztisztviselő feltüntetésével.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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252/2012. (V.23.) KT határozat 
Fót, Vörösmarty Művelődési Ház felújítása tárgyában hozott 19/2012. (I.25.) sz. KT határozat 

módosítása 
(149. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 19/2012. 
(I.25.) sz. KT határozatának 3.2./ alpontját az alábbiak szerint: 
1.1./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot 
hoz létre, amely tagjainak felkéri Gráf Mihály és Szabó Mihály képviselőket, Dóráné dr. 
Kuzmann Katinka és Tóth Imre köztisztviselőket, valamint Dobsa Sándor Közbeszerzési 
Tanácsadót. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 
A 2. sz. határozati javaslatot indítványozza elfogadásra a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslata alapján.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

253/2012. (V.23.) KT határozat 
Fót, Vörösmarty Művelődési Ház felújítása tárgyában hozott 19/2012. (I.25.) sz. KT határozat 

módosítása 
(149. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 19/2012. 
(I.25.) sz. KT határozatának 3.1./ alpontját az alábbiak szerint: 
1.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Művelődési Ház felújítása tárgyú beruházás 
fedezetéül az Önkormányzat elfogadott költségvetése II.2. fejezet Művelődési Ház felújítása 
sora terhére betervezett bruttó 100.000.000.- Ft keretösszegen túl bruttó 30.000.000.- Ft 
keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2011. évi pénzmaradványa terhére azzal, hogy a 
beruházás tervezett költségei az alábbiak szerint alakulnak 
 

Megnevezés Tervezett bekerülési költség 
Meglévő épület felújítása, átalakítása, 

személyfelvonó, külső lejáratú 
pincelépcső építése 

84.760.000.- Ft 

Nagytermi hangosítás és 
világítástechnika 

3.000.000.- Ft 

Berendezés bekerülési költsége (büfé) 2.000.000.- Ft 
Korabeli toronyszerkezet építése 1.200.000.- Ft 
Terveztetés (építési engedélyes és 

kivitelezési tervdokumentáció készítése 
128/2012. (III.21.) sz. KT hat. 

értelmében) 

2.519.658.- Ft 
(bruttó 3.200.000.- Ft) 

Műszaki ellenőrzés 1.000.000.- Ft 
Kert és parkoló építés (előirányzat) 7.882.542.- Ft 

Nettó összesen: 102.362.200.- Ft 
ÁFA (27%) 27.637.800.- Ft 

Mindösszesen (bruttó): 130.000.000.- Ft 
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2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ 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 július havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása 
végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a 2./ pont végrehajtására 2012. július 31. 
 
 

28. napirend: Döntés a Peter Cerny Alapítvány, valamint a Medicopter Alapítvány  
                 támogatási kérelmében (103. sz. anyag)  

 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti, hogy az EEB véleménye lemaradt a véleménylapról. Szóban tájékoztatja a 
jelenlévőket arról, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottsággal azonosan 5o-5o eFt-ot javasolt az 
Emberi Erőforrás Bizottság is támogatásként.  
Tájékoztatja továbbá a Képviselő-testületet, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság abban is 
állást foglalt, hogy a 4. javaslati pontot törlésre javasolja.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat 1. pontjában megjelölt összeg a bizottság javaslata alapján 5o e Ft 
támogatásként, a Peter Cerny Alapítvány számára, amelyre kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A b) pontban a Medikopter Alapítvány számára 5o e Ft támogatás odaítélését javasolja.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 4. pont törlésére vonatkozó bizottsági javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület  
számára.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslat szövegét indítványozza elfogadásra a módosításokkal egyben.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

254/2012. (V.23.) KT határozat 
Döntés a Peter Cerny Alapítvány, valamint a Medicopter Alapítvány támogatási kérelmében 

(103. sz. anyag) 
 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 50 eFt-tal támogatja a Peter 
Cerny Alapítványt a koraszülött-mentésre fordítandó működési költségeinek kiegészítése 
céljából a 2012. évi költségvetés általános tartalék sora terhére. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 50 eFt-tal támogatja a 
Medicopter Alapítványt a légi mentéshez szükséges eszközök cseréje, pótlása céljából a 2012. 
évi költségvetés általános tartalék sora terhére. 
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3./A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1-2./ pontokban foglalt támogatások 
tárgyában kötendő támogatási szerződés aláírására. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, az érintettek értesítésére és a támogatási szerződés megkötésére a 
döntést követő 15 napon belül. 

 

Földi Pál képviselő:  
Méltánylandónak tartja a napirendben érintettek támogatását. Javasolja, hogy a következő 
költségvetés tervezésekor a támogatásokra szánjon egy bizonyos keretösszeget a testület.  
 
 

29. napirend: Fót Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának megalkotása     
                 (33/a sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottságok módosító javaslatait, amelyek azonos tartalmúak.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja a bizottságok által tett módosítások egyben történő szavazásra bocsátását, miután a 
bizottságok ezzel egyöntetűen támogatták a koncepció elfogadását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a javaslatokat, amelyek szerint:  
8. oldalon a III. fejezet kiegészül g) ponttal: az iskola-egészségügyi ellátást 
10. oldalon  a Védőnői szolgálat kerüljön az Iskola-egészségügyi Szolgálat alá 
13. oldalon IV. fejezet utolsó mondata helyesen: A második ütemben a létesítményt az 
Önkormányzat gyermekorvosi rendelővel és hozzá tartozó védőnői tanácsadóval kívánja 
bővíteni. 
14. oldalon a IV.3. fejezet utolsó mondata törölve 
16. oldalon V.4. módosítani helyett: felül kívánja vizsgálni 
20. oldalon 2. ütem:  védőnői tanácsadóval 
21. oldalon alul szintén: módosítani helyett: felül kívánja vizsgálni. 
 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Kiegészítésül elmondja, hogy a Honvéd Kórház neve megváltozott, Honvéd Kórház, Magyar 
Honvédség a helyes szöveg. (25. oldal 5.2-ben a cím)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az elhangzott módosításokat egyben javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatot a módosításokkal együtt javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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255/2012. (V.23.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának megalkotása 

(33/a sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező, Fót Város Önkormányzatának  

    Egészségügyi Koncepcióját az alábbi módosításokkal:  

8. oldalon a III. fejezet kiegészül g) ponttal: az iskola-egészségügyi ellátást 
        10. oldalon  a Védőnői szolgálat kerüljön az Iskola-egészségügyi Szolgálat alá 
        13. oldalon IV. fejezet utolsó mondata helyesen: A második ütemben a létesítményt     

     az Önkormányzat gyermekorvosi rendelővel és hozzá tartozó védőnői      
     tanácsadóval kívánja bővíteni. 
14. oldalon a IV.3. fejezet utolsó mondata törölve 
16. oldalon V.4. módosítani helyett: felül kívánja vizsgálni 
20. oldalon 2. ütem:  védőnői tanácsadóval 
21. oldalon alul szintén: módosítani helyett: felül kívánja vizsgálni. 
A Honvéd Kórház neve helyett a helyes elnevezés: Honvéd Kórház, Magyar 
Honvédség.  

2. Felkéri a polgármestert az Egészségügyi Koncepcióban foglaltak végrehajtására.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal.  
 
 
3o. napirend: A Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület támogatása  
                       (13o. sz. anyag)  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottságok a tárgyalásuk idején a költségigényt még nem ismerték. Utólag 
az Egyházközség bemutatta a számlákat és a végösszeg 45.795.- Ft tényleges költség alakult 
ki. Javasolja a Képviselő-testület számára ennek elfogadását. 
A módosított határozati javaslat alapján az Egyházközség részére szól ez az összeg 
támogatásként.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, az EEB-nek az a javaslatával kiegészített határozati javaslatot, amely szerint: Fót 
Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatást nyújt a Fóti Római 
Katolikus Egyházközség számára és finanszírozza a Gödöllő és Környéke Regionális 
Turisztikai Egyesület katolikus közösségi házban tartandó programjának vendéglátási 
költségeit 45.795 Ft összegben. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 
támogatási szerződés aláírására. Kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

256/2012. (V.23.) KT határozat 
A Gödöllő és Környéke Regionális Turisztikai Egyesület támogatása 

(13o. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatást kíván nyújtani a 
Fóti Római Katolikus Egyházközség számára és finanszírozza a Gödöllő és Környéke 
Regionális Turisztikai Egyesület katolikus közösségi házban tartandó programjának 
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vendéglátási költségeit 45.795 Ft összegben. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási 
szerződés aláírására. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 

31. napirend: Fót Város Önkormányzat Aljegyzői pályázat kiírása (138. sz. anyag)  
 

Szabó Mihály képviselő: 
Ismerteti a JÜSZB javaslatát, miszerint az aljegyzői pályázati felhívásban szereplő 
feltételeket, a törvényi jogszabálynak megfelelően módosítsák.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: 
Elmondja, hogy a pályázati feltételekkel egyet ért.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az aljegyzői pályázat kiírásának határideje 2012. június 11. Véleménye szerint ez a határidő a 
megjelentetésig rövid, ezért javasolja a pályázat határidejét módosítani 2012. június 22-re, és 
az elbírálást ennek megfelelően 2012. július 10-re módosítani.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: 
A határidőt lehet módosítani. A polgármester asszony kérése volt, hogy a pályázat 
határidejének legoptimálisabb időpontjaként a 2012. június 11-et határozták meg. 
Amennyiben a pályázat kiírása elfogadásra kerül, időben elvileg nem lesz fennakadás, a 
pályázat megfelelően elő lett készítve és ellenőrizve. Határidő kérdésében egyet ért a 
képviselő úrral. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az aljegyzői pályázat elbírálásának határideje, július 10. Lehet-e ezt a határidőt módosítani a 
következő, júliusi munkaterv szerinti rendes Képviselő-testületi ülésre? (válasz: igen) 
 
Bukta András képviselő:  
Kérdése, hogy a határozati javaslat 3. pontjában, a pályázati kiírást az „alábbi” szöveggel 
fogadja el után, nem szerepel a szöveg. Ezért javasolja az alábbi helyett, a „mellékelt” 
meghatározást alkalmazni.  
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti, hogy a pályázati kiírás szövegében az alábbi módosítási indítványok hangzottak 
el: 

• a kiírás szövegébe a törvény által kiírt feltételek kerüljenek,  
• fóti helyismeret stb. az előnyök közé kerüljenek; 
• a nyelvismerethez kerüljön be, hogy angol, vagy német nyelvismeret, 
• az értékelés: a beadási határidő június 22, az elbírálás határideje a júliusi munkaterv 

szerinti rendes testületi ülés.  
 
Szavazásra bocsátja a felsoroltakat.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
További javaslatok határozati javaslathoz:  

• A határozati javaslatban az „alábbi” helyett, a „mellékelt pályázati kiírás” szöveg 
kerüljön feltüntetésre.  
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• A 2. pont törlésre kerül, amely szerint nem hozunk létre előkészítő bizottságot.  

 
• A munkakör betölthetőségének időpontja módosításra kerül: 2012. augusztus 15.  

 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatban foglaltakra indítványoz szavazást a módosításokkal egyben.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

257//2012. (V.23.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat Aljegyzői pályázat kiírása 

(138. sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• pályázatot ír ki aljegyzői munkakör betöltésére, mely pályázati kiírást a 
http://www.kszk.gov.hu honlapján közzéteszi. 

• A pályázati kiírást a mellékelt pályázati kiírás szövegével fogadja el. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határidő: azonnal. 
 

Fót Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
Aljegyző  

munkakör betöltésére.  
 

Fót Város Önkormányzat  
a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet 
Aljegyző  
munkakör betöltésére.  
A közszolgálati jogviszony időtartama: 
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony                 
Foglalkoztatás jellege:  
Teljes munkaidő  
A vezetői megbízás időtartama: 
A vezetői megbízás határozatlan időre szól.  
A munkavégzés helye: 
Pest megye, 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.  
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 
A jegyző munkájának segítése, illetve akadályoztatása esetén annak helyettesítése, valamint a 
jegyző által meghatározott feladatok ellátása.  
 
Jogállás, illetmény és juttatások: 
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 
jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal egységes 
Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.  
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Pályázati feltételek: 
Magyar állampolgárság, 
Cselekvőképesség, 
Büntetlen előélet, 
Főiskola, igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles 
közigazgatási menedzseri szakképesítés (Kttv. 247. § (1) bekezdés a) pontja szerinti képesítési 
előírások),  
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
Legalább 2 éves közigazgatási gyakorlat  
Felhasználói szintű MS Office irodai alkalmazások  
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 
Felsőfokú közgazdasági végzettség, fóti helyi ismeret, legalább 6 éves vezetői gyakorlat, 
angol vagy német nyelvvizsga, ECDL vizsga, „B” kategóriás jogosítvány.  
 
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
45/2012. (III.20.) Korm. rend. 1. mell. szerinti részletes szakmai önéletrajz; Iskolai 
végzettséget igazoló okiratok másolata; 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 
bizonyítvány másolata vagy annak megkérését tanúsító feladóvevény; Nyilatkozat arról: hogy 
a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik, hogy a pályázati anyagot a KT 
zárt, vagy nyílt ülésen tárgyalja,hogy az állás betöltésénél összeférhetetlenséget eredményező 
körülmény nem áll fenn, ill. a kinevezésig megszünteti.  
Nyilatkozat az előírt vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítését vállalja.  
A munkakör betölthetőségének időpontja: 
A munkakör legkorábban 2012. augusztus 15. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2012. június 22.  
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Chrobák Zoltánné dr. jegyző nyújt, a 
06-27-535-365 102 -os telefonszámon. 
A pályázatok benyújtásának módja:  
Postai úton, a pályázatnak a Fót Város Önkormányzat címére történő megküldésével (2151 
Fót, Vörösmarty tér 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő 
azonosító számot: SZI/R/126/2/2009 , valamint a munkakör megnevezését: Aljegyző.  
Személyesen: Fót Város Polgármesteri Hivatala titkárságán, Pest megye, 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1. .  
A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 
A benyújtott dokumentumok alapján a kiválasztásról a képviselő-testület dönt, a pályázat 
benyújtási határideje leteltét követő, 2012. évi júliusi rendes testületi ülésén. A pályázat 
kiírója a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja.  
A pályázat elbírálásának határideje: 2012. július 18.  
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
Fót Város hivatalos honlapján - 2012. május 29. 
A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  
Jelen pályázatban kiírt munkakörre 6 hónapos próbaidő kerül kikötésre.  
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.fot.hu honlapon szerezhet.  
 
 

32. napirend: A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása  
                      (148. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a bizottságok támogató véleményét, amely változtatási javaslatot nem tartalmaz.  

Megjegyzés [MB1]:  
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Egyéb hozzászólás nem lévén, a határozati javaslat 2 pontját szavazásra bocsátja.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

258//2012. (V.23.) KT határozat  
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

(148. sz. anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

a Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását az 1. sz. 
melléklet szerint jóváhagyja.  

 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete alapítói jogkörében eljárva úgy dönt, hogy 

Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalt Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
 

33. napirend: Előterjesztés az orvosi ügyelet tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárásról  
                              (16o. sz. anyag)  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy az orvosi ügyelet tárgyában az EEB bizottság javasolja az 1-es pontot 
kiegészíteni, 2012. 08.01.2013.12.31-ig. A Közbeszerzési Bíráló Bizottságba Gráf Mihály 
elnök urat, és dr. Bukta Andrást javasolják delegálni.   
A JÜSZB egyetért az EEB bizottság 1-es pont javaslatával, bizottsági tagnak Bukta Andrást, 
Szabó Mihályt és dr. Albert Andrást javasolják.  
A PFB szintén egyetért az időpontban, bizottsági tagoknak Gráf Mihályt, Albert Andrást 
javasolja. Indítványozzák továbbá, hogy a közbeszerzési eljárást érintő döntéseket - eljárás 
nyertesének megnevezéséről, illetve az eredménytelenség megállapításáról - a Képviselő-
testület hozza meg.  
Ismerteti, hogy a Jegyző asszony bizottsági tagnak javasolja Dobsa Sándort, Dóráné dr. 
Kuzmann Katinkát, és dr. Albert Andrást.  
A Képviselő-testület két képviselőt delegálhat bizottsági tagnak, a jelöltek: Gráf Mihály, dr. 
Bukta András és Szabó Mihály.  
 
Felkéri a jelölteket, hogy nyilatkozzanak arról, vállalják-e a feladatot.  
 
Bukta András képviselő: 
Nem vállalja a megtiszteltetést. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
Vállalja, és bejelenti az érintettségét a szavazásnál.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Vállalja a jelöltséget. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást kezdeményez a bizottsági tagokról.  
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Szavazást indítványoz Dobsa Sándor tagságáról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz dr. Albert András tagságáról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz Dóráné dr. Kuzmann Katinka tagságáról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz Szabó Mihály képviselő tagságáról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz Gráf Mihály képviselő tagságáról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz arról, hogy a Képviselő-testület a határozati javaslat 1. pontját úgy 
módosítja, hogy 2012. augusztus 1-től 2013. december 31-ig szóljon a kiírás.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatáról, amely szerint 6. pontban 
kitételként szerepeljen, hogy a döntést a Képviselő-testület hozza meg.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosításokkal egybeszerkesztett határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-
testület számára.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

259//2012. (V.23.) KT határozat  
Előterjesztés az orvosi ügyelet tárgyában kiírandó közbeszerzési eljárásról 

(16o. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást folytat 
le az orvosi ügyeleti feladatok ellátása tárgyában a 2012. augusztus 1-től 2013. december 31-
ig terjedő időszakra. 
2./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot 
hoz létre, amely tagjainak felkéri Gráf Mihály képviselőt, Szabó Mihály képviselőt, Dobsa 
Sándor közbeszerzési szakértőt, dr. Albert András háziorvost, és Dóráné dr. Kuzmann 
Katinka Zita köztisztviselőt. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Bíráló Bizottságot, hogy a szolgáltatás mennyiségének 
meghatározásakor az alábbi szempontokat alkalmazza: 
3.1./ A szolgáltató hétköznapokon reggel 8 órától 19 óráig napközbeni sürgősségi ellátást 
biztosít, oly módon, hogy 1 orvos, 1 nővér és 1 gépkocsivezető teljesít szolgálatot. 23 órától 
másnap reggel 8 óráig éjszakai ügyeleti ellátást biztosít oly módon, hogy 1 orvos, 1 nővér és 1 
gépkocsivezető teljesít szolgálatot. 
3.2./ Hétvégén, munkaszüneti- és ünnepnapokon 12 órától másnap reggel 8 óráig ellátást 
biztosít oly módon, hogy 1 orvos, 1 nővér és 1 gépkocsivezető teljesít szolgálatot. 
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4./ A Képviselő-testület a nyertes ajánlattevő részére ingyenesen használatba adja a Fót, Szent 
Benedek 15. sz. alatti ügyeleti helyiséget, köteles azonban a közüzemi díjakat idő- és 
területarányosan megfizetni. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a 4./ pontban megnevezett Bíráló Bizottságot, hogy a 
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 71.§ (2) a) pontja szerinti „legalacsonyabb összegű 
ellenszolgáltatás” értékelési szempontot alkalmazza. 
6./ A Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről, illetve az 
eredménytelenség megállapításáról szóló döntést a Képviselő-testület hozza meg.   
7./ A Képviselő-testület az1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás eredményeképpen 
megkötendő feladat-ellátási szerződés fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetése a 
27. számú „Kistérségi társulási tagdíj” és az I.4.2. cím „Orvosi ügyeleti ellátás” soráról 
biztosítja. 
8./ A Képviselő-testület módosítja a 127/2012. (III. 21.) KT határozattal elfogadott 
Közbeszerzési tervét a 3. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás szerepeltetésével, és felkéri 
a polgármester útján a jegyzőt, hogy a módosított Közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: azonnal, a 3./ a közbeszerzési eljárás lefolytatására 2012. július 20. 
 
 

34. napirend:  Fót Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikájának      
                        elfogadása (164. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy minden bizottság támogatta a határozati javaslat elfogadását, ezért szavazást 
indítványoz változatlan formában az előterjesztésben leírtakról.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

260//2012. (V.23.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési statisztikájának elfogadása 

(164. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Fót Város Önkormányzatának 2011. évi 
közbeszerzési statisztikai összegezése” című dokumentumot. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ alpontban meghatározott 
dokumentum közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: közbeszerzési statisztikai összegezés közzététele 2012. május 30. 
 
 

35. napirend:  Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási   
                        Társulat 2012-évi rendes közgyűlésének határozatairól (171. sz. anyag)  

 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a közgyűlésen való állásfoglalásokhoz a Képviselő-testület véleményét kéri a 
Polgármester asszony. Javasolja, hogy az 5. határozati javaslatról indítványoz szavazást, 6. 
napirend az „egyebek”.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Hiányolja tárgyban készült Felügyelő Bizottság anyagának csatolását, amiről szavaznia kell a 
Polgármester asszonynak.  
 
Csákai Gyula műszaki ügyintéző:  
Tájékoztatja a jelenlévőket a Társulat Alapító Okiratában foglaltakról.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a I. határozati javaslatról.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

261//2012. (V.23.) KT határozat  
Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2012-évi 

rendes közgyűlésének határozatairól 
(171. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gödöllő-
Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi Küldöttgyűlésén a 
Társulat elnökének a Társulat 2011. évi munkájáról szóló beszámolójának elfogadását 
szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: a Társulat 2012. május 24-i ülése. 

Szavazást indítványoz a II. határozati javaslatról.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

262//2012. (V.23.) KT határozat  
Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2012-évi 

rendes közgyűlésének határozatairól 
(171. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gödöllő-
Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi Küldöttgyűlésén a 
Társulat elnöke által a Társulat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről szóló beszámolójának 
elfogadását szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: a Társulat 2012. május 24-i ülése. 

Szavazást indítványoz a IV. határozati javaslatról.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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263//2012. (V.23.) KT határozat  
Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2012. évi 

rendes közgyűlésének határozatairól 
(171. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gödöllő-
Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2011. évi Küldöttgyűlésén a 
Társulat elnöke által a Társulat 2012. évi közfeladatairól szóló tervezetének elfogadását 
szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: a Társulat 2012. május 24-i ülése. 

Szavazást indítványoz a V. határozati javaslatról.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

264//2012. (V.23.) KT határozat  
Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2012. évi 

rendes közgyűlésének határozatairól 
(171. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gödöllő-
Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2012. évi Küldöttgyűlésén a 
Társulat elnöke által a Társulat 2012. évi költségvetéséről szóló tervezetének elfogadását 
szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határidő: a Társulat 2012. május 24-i ülése. 

Elmondja, hogy a fennmaradó két határozati javaslatot nem bocsátja szavazásra, mert nem 
érkezett hozzá anyag.  
 
 

36. napirend: Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft Immochan Magyarország  
                       Ingatlan- üzemeltető és – bérbeadó Kft-vel kötött bérleti szerződés  
                       háromoldalú módosítása tárgyában (172. sz. anyag)  

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Névváltoztatás miatt szükséges a szerződés módosítása.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Tájékoztatást kér arról, hogy a névváltoztatás után a tulajdonos ugyanazon kedvezményeket 
megkapja-e, mint az első tulajdonos? Ne kapjon adókedvezményt, ugyanúgy, mint a fóti 
vállalkozók.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a 63 m² helyiségbérletről van szó csupán.  
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dr. Szotyori Judith, Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  szakértő:  
Elmondja, hogy biztosítási kötelezettsége volt az Önkormányzatnak az alapszerződésben. A 
kedvezményezett a Cora volt. Ebben a szerződésben, ami tulajdonosváltás miatt van, óvadék 
is szerepel. A mi kötelezettségünk lenne az óvadék elhelyezése, mert annak az óvadéknak a 
sorsáról is rendelkezik a szerződés. Ez az, amit módosítani kell a szerződésben.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy tájékoztatót tartottak ebben a kérdésben, az a véleménye, hogy a döntést ráér 
a testület a 2012. júniusi ülésén meghozni.  
 
dr. Szotyori Judith, Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  szakértő:  
Elmondja, hogy nyolc napos határidőt adott a válaszadásra a Cora. A szerződések 
összehasonlítása során megállapította, hogy két kardinális kérdésben van különbség, a 
biztosítás és az óvadék ügyében.  
Óvadékkal nem javasolja elfogadni a szerződést, mert az alapszerződésben az óvadék nem 
szerepelt.  
A jelenlegi szerződésben marketing díj is szerepel. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozati javaslat első pontja a névváltozásról szól, a második pont felkéri a polgármestert, 
hogy a bérleti szerződés módosítására szóló megállapodást írja alá, harmadik pont 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérleményben ügyfélszolgálati irodaként történő 
hasznosítás érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a TIGÁZ Zrt-vel, ELMŰ-vel, biztosító 
cégekkel, telefonos társaságokkal. Ez már megtörtént és eredménytelen volt. Az 
önkormányzat felhatalmazza a polgármestert, hogy a bérlemény helyi művészek galériaként 
történő hasznosításának érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat.  
Javasolja a bérleti szerződésben a névváltozás elfogadását, az óvadéki letétet és a marketing 
hozzájárulást nem támogatja. 
 
dr. Szotyori Judith, Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  szakértő:  
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait arról, hogy amennyiben nem támogatják az óvadéki 
letét elhelyezését, a tulajdonos kötelezheti az önkormányzatot az eredeti szerződés szerinti, 
biztosítás megkötésére, amely azért nem történt meg 2010-ben, mert a helyiség akkor nem 
volt hasznosítva. 
Javasolja, hogy amennyiben az önkormányzat hasznosítani kívánja a bérleményt, úgy a 
fennálló biztosítási szerződését a Generali Biztosítóval, erre az üzlethelyiségre is terjessze ki. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szavazást indítványoz a határozati javaslatról azokkal a kitételekkel, amely szerint Fót Város 
Önkormányzata nem járul hozzá az óvadéki letéthez, nem fogadja el a marketing díjat, a 
biztosítással kapcsolatban amennyiben az üzletet használjuk, akkor kötünk biztosítást, ha 
üresen áll, akkor a korábbi nyilatkozatnak megfelelően nem.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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265//2012. (V.23.) KT határozat  
Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft Immochan Magyarország Ingatlan-üzemeltető és – 

bérbeadó Kft-vel kötött bérleti szerződés háromoldalú módosítása tárgyában 
(172. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Hipermarket 
Kereskedelmi Kft. és az Immochan Magyarország Ingatlan - üzemeltető és – bérbeadó Kft. 
által felajánlott háromoldalú bérleti szerződés-módosításáról szóló Megállapodást  elfogadja, 
mely szerződés-módosítás alapjául a 2004. március 9. napján Fót Nagyközség 
Önkormányzata és a Magyar Hipermarket Kft. (2151 Fót, Fehérkő u. 1.) között a hipermarket 
üzletsorában található 63 m2 területű üzlethelyiségre 2014. március 9-ig tartó, határozott időre 
szóló háromoldalú bérleti szerződés szolgál, az alábbi kiegészítésekkel:  
 

- Fót Város Önkormányzata nem járul hozzá az óvadéki letét elhelyezéséhez, 
- nem fogadja el a m2 –kénti 3 EUR marketing díj fizetési kötelezettséget,  
- a helyiség biztosításával kapcsolatban a helyiség használata esetén köt biztosítást. 

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a – jelen 
előterjesztés 2. számú mellékletét képező – a bérleti szerződés módosításáról szóló 
Megállapodást írja alá.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
bérlemény ügyfélszolgálati irodaként történő hasznosítása érdekében kezdeményezzen 
tárgyalásokat közműszolgáltatókkal (Tigáz Zrt., ELMÜ Nyrt., biztosító cégekkel, telefonos 
társaságokkal) annak érdekében, hogy azok Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 
kihelyezett ügyfélszolgálati irodájával együttesen meghatározott rendben együtt működjenek. 
 
4./   Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
bérlemény helyi művészek galériájaként történő hasznosítása érdekében kezdeményezzen 
tárgyalásokat a Fót Városban, valamint a környező településeken alkotó művészekkel az 1. 
pontban meghatározott helyiség kiállító és árusítóhelyként működésére vonatkozó igény 
felmérése érdekében. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
bérlemény a MAFILM Zrt. korábbi alkotásaiból összeállított kiállítótérként, múzeumként 
történő hasznosítása érdekében kezdeményezzen tárgyalásokat a MAFILM Zrt-vel, valamint 
az Immochan Magyarország Ingatlan-üzemeltető és – bérbeadó Kft-val, az igények és a 
lehetőségek felmérése érdekében.   
 
6./ A tárgyalások eredményéről készüljön előterjesztés a 2012. szeptemberi rendes Képviselő-
testületi ülésre.    
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határidő: azonnal; a 3./ 4./ 5./ 6./ pont vonatkozásában a határidő 2012. szeptember 15. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A nyílt ülés folytatásaként a költségvetés módosítása napirendet javasolja újra megnyitni.  
Erre szavazást kér a képviselőktől.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a 166. sz. előterjesztés újra tárgyalása a Képviselő-testület 
többségi szavazata alapján megkezdődik.  
 
      37. napirend: Az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.)  

                 önkormányzati rendelet módosítása. (166. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A korábbi döntés szerint kikerült az ESZEPSZ tűzvédelmi költsége, reprezentációs költsége, 
így az összesen lecsökkent 6oo eFt-tal.  
Minden bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, ám a testület nem foglalt állást, 
mivel a végszavazás eredménye a rendelet elfogadásánál nem nyert többséget.  
Aki nem fogadta el, annak a módosító javaslata szükséges ahhoz, hogy a költségvetési 
rendeletet újra szavazza a testület.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kéri a Képviselő-testületet, hogy az ESZEPSZ által kért 5o eFt-os reprezentációs költség 
igénybevételét szavazza meg.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az intézményvezető asszonynak a bizottsági ülésen nem volt kifogása az ellen, hogy ezt az 
összeget máshonnan gazdálkodja ki a költségvetéséből.  
 
Szabó Mihály módosító javaslatát terjeszti elő szavazásra.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslat úgy módosul, hogy 5o eFt-tal csökken a 7 millió 281 eFt. Szavazást 
indítványoz a módosításról.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Felhívja a figyelmét a képviselőknek, hogy több intézménye van az Önkormányzatnak, a 
reprezentációs költséget, ha egy megkapja, akkor a többinek is meg kell adni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a reprezentációs keret megszavazását a kérelem alapján javasolta.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnök: 
Új szavazást kér: az utolsó szavazás megismétlését indítványozza.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslatot terjeszti ismételt szavazásra, 7.281.76o Ft 55o e Ft-tal csökkenjen.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a rendelet javaslat elfogadása érdekében a módosító határozat 
beépítésével.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, -  
elfogadva.  
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Fót Város Önkormányzatának  épviselő-testülete megalkotja a   
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 
18/2012. (V.25.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló,  
3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 

 
 
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. május 23.-ai  rendes nyílt ülését 20 óra 23 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. május 23.-ai nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 20 
óra 23 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. május 23.-ai nyílt, rendes 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. június 4.  


