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14/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 27-én 

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

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Bartos Sándor alpolgármester, 
  Pozderka Gábor alpolgármester, 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
  Bukta András képviselő,  
                          Földi Pál képviselő, 
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
  Szabó Mihály képviselő.  
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                 jogi tanácsadója. 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztéseket készítő hivatali ügyintézők, és 
valamennyi osztályvezető.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Köszönti a Képviselő-testület 2012. június 27.-ei rendkívüli ülésén megjelenteket, amelyet 
megnyit. Megállapítja, hogy a testület 9 fővel határozatképes.  
(Szabó Mihály képviselő úr később érkezik) 
A napirendek megtárgyalása előtt megköszöni Mádai Éva a Fóti Településvezető Kht. 
Felügyelőbizottsága elnökének, áldozatos munkáját. 
 
Mádai Éva a Fóti Településvezető Kht. Felügyelő Bizottságának elnöke: 
Megköszöni a megemlékezést. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
A kiküldött napirendekhez képest kéri, hogy a képviselők tegyék meg módosító 
indítványukat.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az egyházak támogatására vonatkozó 182. számú előterjesztést nem látja a meghívón, pedig 
minden bizottság megtárgyalta, kéri ennek felvételét a napirendre. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirendben nem szereplő sürgősségi indítványok napirendre vételét kéri: a 136/A., 167., 
204., 25/A., 203., 187., 195., 206.sz. előterjesztéseket.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Javasolja napirendre felvenni még a 200.sz. anyagot, azzal, hogy a meghívóban szerplő 
napirendek után kerüljenek felvételre a javasolt sürgősségi indítványok. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr nincs a teremben, a Képviselő-testület 
létszáma 8 fő, határozatképes.  
 
 
Szavazást kezdeményez a 182. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 136. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 167. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 204. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 25/A. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 203. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 187. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 195. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 206. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 200. sz. előterjesztés napirendre tűzéséről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja a zárt ülésen az egyebekhez felvenni a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. anyagát. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Javasolja a Dunakeszi Rendőrséget érintő, 25. napirendi pont (196. sz. anyag) előre vételét a 
napirendekben elsőnek.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Javasolja a Hegyalja utca 58. sz. alatti ingatlan anyagát, 26. napirendi pont (201. sz. anyag) 
előre vételét a napirendekben másodiknak.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
A meghívóban kiküldött napirendeket a módosításokkal együtt kéri elfogadni. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendes ülése kezdetén, Cselőtei 
Erzsébet polgármester által ismertetett napirendeket 9 igen szavazattal, ellenszavazat és  
tartózkodás nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. június 
27-i, nyílt, illetve zárt rendes ülése módosított és kiegészített napirendjét.  
 
Napirend előtt:  
 

Napirend előtti felszólalások, kérdések, interpellációk:  
 
 
Földi Pál képviselő: 
Elmondja, hogy öt Képviselő-testületi üléssel ezelőtt kérte, hogy az ügyvédek számoljanak be 
a peres ügyeinkről, hogy hol tartanak. Erről akkor kért egy írásbeli választ, hogy ez 
lehetséges-e. Ezek az anyagok a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésére mennének el, 
ahol beszámolnának arról, hogy hol tartanak a peres ügyeink, milyen stádiumban vannak. 
Kell-e a Képviselő-testületnek bármilyen intézkedést tennie az ügyben, esetleg egyezség vagy 
egyéb kérdésben, hogy ezek a későbbiekben ne húzódjanak úgy el, hogy sürgősségi indítvány 
lesz belőle. Erre a mai napig nem kapott választ és nem történt semmilyen előrelépés. 
 
Másfél éve a sebességkorlátozást feloldó tábla, valamint a Fót vége tábla, amit Grigalek 
László képviselő társam is jelzett már. Az egyik nem került még vissza a helyére, a másik 
nem került a Rév utca és az Alagi utca sarkára. A rendőrség részéről sem, és a fóti lakosok 
részéről sem egyértelmű, hogy mikor lépnek át külterületre, ebből problémák származnak. 
 
Elmondja, hogy augusztus 20-án ismételten lehetőséget kap Fót városában 100 gyerek, akik 
részt vehetnek az állami ünnepségen, egy hajón. Az iskolák igazgatóit és az óvodákat körbe 
telefonálta, 10 intézményünket érintené, a négy általános iskolát, a két óvodát külön 
tagozataival, és az ESZEPSZ-et, valamint a Nagycsaládosok Egyesületét, így lenne 10-10 fő 
intézményenként.  A létszám 10%-os túllépése még nem gond. Ez egy egész napos program 
lenne. Fót várost még az a megtiszteltetés is éri az ígérvények szerint, hogy a gyerekek az 
állami protokoll részesei is lehetnek. Támogatást kér a Képviselő-testülettől a gyerekek 
beszállítására vonatkozóan, hogy amennyiben ez busszal történik, és nem tudnak megegyezni 
a Busz Kft-vel, akkor készüljön egy előterjesztés ennek támogatására. Tud-e az önkormányzat  
valamilyen támogatást, vagy bérleti díjat adni, hogy ezeket a gyerekeket beszállítsák az 
ünnepségre. Ezzel a lehetőséggel már hatodik éve tudunk élni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Megköszöni a felajánlást a gyerekek nevében, igyekeznek megoldani a felvetett problémát. 
 
Bukta András képviselő: 
Az áprilisi ülésen kérte a Polgármester asszonyt, hogy vegye fel a kapcsolatot a Károlyi István 
Gyermekközpont vezetőjével Czikó Benjámin igazgató úrral tekintettel arra, hogy a menekült 
állomáson a megélhetési menekültek gyermeket inzultáltak. Történt-e valamilyen intézkedés 
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ez ügyben? Sajnos ez az ügy más formában, de tovább folytatódott, a „menekültek” 
kábítószert kínálnak, illetve árulnak az ott lévő gyerekeknek. Bódult állapotban tántorognak 
egy olyan parkban, ahol nagyon sok gyermekintézmény van. Mindenképpen sürgős 
intézkedés kellene, egy rendőrségi razzia ezen nem segít, de a rendőrségnek vannak egyéb 
eszközei. Kéri, hogy derítsék fel, és szűntessék meg ezt a helyzetet. 
 
Elmondja, hogy virágzik a fémkereskedelem. Javasolja a Fóti Közszolgáltató Kft részére, 
hogy a fémből készült utcai összefolyóknál a rácsokat próbálják meg úgy rögzíteni 
(lehegeszteni), hogy ne lehessen azokat leszerelni. 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy a tegnapi nap folyamán kapott egy email-t, amit dr. Cserháti Péter 
egészségpolitikai helyettes államtitkár írt dr. Orbán Győzőnek, a levél mindannyiunknak szól. 
A levél tanúsága szerint Fót Város Önkormányzata nem tett meg mindent annak érdekében, 
hogy ha és amennyiben azt akarja, vagy szeretné, hogy a Honvéd Kórházhoz tartozzon a 
továbbiakban, a beteg utak oda vezessenek, akkor ezt elérje. Azt gondolja, hogy a Képviselő-
testület ezzel kapcsolatban mindent megtett, amit megtehetett, tárgyalni is voltak 
Polgármester Asszonnyal, Alpolgármester úrral, és a Pénzügyi Bizottság elnökével, ő maga is 
személyesen Fodor Lajos közigazgatási államtitkár úrnál. Ebben a kérdésben kifejtették neki a 
véleményüket, a háziorvosok és a kórház közötti korábban meglévő szerződéseket szerették 
volna meghosszabbítani. A helyettes államtitkár leveléből az derül ki, hogy más eszközökkel 
is kellett volna élnünk. Elmondja, hogy van a levében egy hivatkozás, miszerint 2011. őszén a 
Polgármester Asszony személyesen is találkozott dr. Cserháti Péterrel. A képviselő úr 
szeretné tudni, hogy mi hangzott el ezen a megbeszélésen, ezt szeretné megkapni írásban. Jó 
lenne, ha minden képviselő látná, hogy mi hangzott el ezen a megbeszélésen. Mivel szóba 
hozta a helyettes államtitkár úr, hogy a továbbiakban is van lehetőség a beteg utak 
megváltoztatására, akkor készüljön a júliusi Képviselő-testületi ülésre ezzel kapcsolatban 
előterjesztés, hogy mit tehetünk. Tegyük meg ezeket a lépéseket, hívjuk meg a helyettes 
államtitkár urat is, hogy mondja el milyen lehetőségeket lát Fót részére. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Földi Pál képviselő úrnak adott válaszában elmondja, hogy ha a helyi buszközlekedési vállalat 
nem vállalja a gyerekek beszállítását az ünnepségre, akkor megpróbálják elkérni a Zöld Híd 
Régió Kft-től a buszt. Korábban jelezték, hogy amennyiben van szabad kapacitásuk, akkor 
besegítenek egy-egy ilyen rendezvénynél, ha kell Alpolgármester úr felveszi velük a 
kapcsolatot. 
 
Előző hónapban meghívta őt a Lizzy Card nevű cég, és idén is felajánlottak 10 arra érdemes 
diák részére iskolatáska és írószer csomagot. Az volt a kérésük, hogy időben jelezzék, a 
csomag összeállításához, hogy hány fiú és hány leány lesz.  A feladat előkészítéséhez Szabó 
Orsolyát kéri fel. 
 
Megtudta, hogy Gyuráné Deszpot Ildikó külsős bizottsági tag, minden este 9 és 11 között a 
Lani pékségből a megmaradt pékárukat rászorult családokhoz juttatja el saját költségén. 
Tegnap ő maga is elment a pékbolthoz, a bolt vezetőjével beszélni. Az óvodán keresztül 5 
családhoz jelenleg is ingyen juttat kenyeret. Kezdeményezi, hogy Gyuráné Deszpot Ildikó 
válláról vegyék le a terhet. Felkéri Windháger Károlyt, hogy a Fóti Hírnökben megfelelően 
jelenjen meg egy cikk, és állítsák a Lani pékséget, és  Gyuráné Deszpot Ildikót példaként a 
fóti és magyar emberek elé. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Megköszöni Gyuráné Deszpot Ildikó önzetlen munkáját. 
 
Grigalek László képviselő: 
Elmondja, hogy érkezett tegnap egy email a Polgármesteri Hivatalba egy Somló utcai 
lakostól. Az esővíz néhány napja megint elöntötte őket. Tavaly is fordult már a Hivatalhoz az 
illető ugyanezzel a problémával. Akkor a szakértők megnézték az esővíz elvezető árkot, és 
megállapították, hogy azt meg kell csinálni, mert rossz. Erről született akkor egy Testületi 
döntés, amire tudomása szerint pénzeszköz is volt félre téve. Eddig még tervek sem készültek 
el. Mikor lesz ebből valami? 
 
Földi Pál képviselő: 
Azt kéri, hogy a Fóti Hírnök újságban, állandó rovatként legyenek a közérdekű információk, 
benne telefonszámokkal. A lakosok nem tudják például, hogy mi kistérségi szinten a 
gyepmesteri szolgálatot is ellátjuk. Ez a probléma főleg az elütött állatoknál jelentkezett.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Kérése, hogy az újságban jelenjen meg megfelelően egy cikk az ELMÜ-vel felmerült 
problémákra. A lakosok a képviselőket keresik olyan problémákkal, ami az ELMÜ-re 
tartozik. Az önkormányzat csak a világítás cseréjét oldja meg, az ELMÜ foglalkozik a 
világítás a karbantartásával.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Egyet ért az alpolgármester úrral. A lakosok vihar után telefonáltak az ELMÜ-nek a 
problémáikkal, az ELMÜ elutasítja őket, mondván hogy nem tartozik rájuk, mert Fót mással 
állapodott meg. Fót valóban mással állapodott meg az izzók cseréjére és a lámpák karban 
tartására. Fót nem állapodott meg mással az ELMÜ hálózat fenntartására. A hálózat 
fenntartása és az ún. vonal és szakaszhibák kijavítása továbbra is az ELMÜ feladata. Gálné 
Bauer Ágnes és a Kft-nél Németh István a felmerült hibákat azonnal bejelenti, de az ELMÜ 
nagyon lassan dolgozik. Németh István írt egy levelet a fogyasztóvédelemhez, mert a 
szerződés szerint az ELMÜ-nek ezt a feladatot el kell látnia. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
A csapadékvíz elvezetése témához kapcsolódóan elmondja, hogy a Hargita-Hegyalja utca 
sarkánál is korábban szó volt róla, hogy feljebb elvezetik a csapadékvizet árokban. Ez nem 
történt meg. Az elmúlt esősebb időjárás miatt ismét kifolyt a csapadékvíz.  Úgy tudja, hogy 
korábban erről testületi döntés született, ezért kéri a csapadékvíz elvezetésének megoldását, 
amennyiben nem, akkor erre a csapadékvizes keretből biztosítsák a fedezetet. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr 14.55 perckor megérkezett a Képviselő-
testület ülésére, a létszám 10 fő.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban várja a hozzászólásokat. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Nem érti a „június 5-én a Kopeczki Lajos” mondatot, mi történt az ingatlanjával 
kapcsolatban? 
Válasz: készül az előterjesztés róla. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Véleménye szerint a beszámoló terjedelmét tekintve kevés.  
Elmondja, hogy aláírt néhány szerződést, többek között a Gáz közbeszerzésének szerződését, 
a Fáy András Általános Iskola kazán kiviteli tervezésének engedélyezési szerződését, a 
Polgármesteri hatáskörben megállapított segélyekről, támogatásokról szóló anyagot Bartos 
Sándor alpolgármester úr végezte. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
A polgármesteri beszámolót szavazásra bocsátja.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
A Képviselő-testület  Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
események tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

272/2012. (VI.27.) KT határozat 
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb  

események tárgyában  
(szám nélkül)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri 
beszámolót.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  

 
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról.  

 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: 
A Képviselő-testület május 23-án megkapta az aljegyző asszony által előkészített lejárt 
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést. Nincs tudomása arról, hogy bizottságok 
tárgyalták volna, jelentős mennyiségű anyagról van szó. Kéri a Képviselő-testület döntését a 
nagy mennyiségű döntésre váró iratanyagra vonatkozóan. Amennyiben nem fogadják el, újra 
beterjeszti a bizottságoknak tárgyalásra. A következő júliusi Képviselő-testületi ülésre készül 
el a márciustól-júliusig végrehajtandó, ill. a végrehajtott intézkedésekről szóló beszámoló. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Mivel nem tárgyalták a bizottságok javasolja, hogy az anyag a következő testületi ülésre 
kerüljön ismét beterjesztésre. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz, hogy a Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés a következő 
testületi ülésre kerüljön ismét beterjesztésre.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett,- elfogadta.   
 
A Képviselő-testület a Lejárt határidejű határozatokról szóló jelentés tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
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273/2012. (VI.27.) KT határozat 

Lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés 
 (szám nélkül)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Jegyzőt, hogy 
a Lejárt határidej ű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés, a Képviselő-testület 2012. 
évi július havi rendes ülésére ismét kerüljön beterjesztésre. 
Felelős: Chrobák Zoltánné jegyző 
Határid ő: a Képviselő-testület 2012. év július havi rendes ülése. 

 
 

1. napirend  Dunakeszi Rendőrkapitányság Fót Rendőrőrs részére gépkocsi 
adásvétele, haszonkölcsönbe adása. (196. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági javaslatokat. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel 
szavazásra, mely a határozati javaslat 4. pontját kiegészíti a könyvvizsgáló javaslatával, 
miszerint „díjtalan”  haszonkölcsönbe adja a Pest-Megyei Rendőr-főkapitányságnak Fót város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a tulajdonában lévő személygépkocsit. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz a határozati javaslatot elfogadására a módosítással együtt.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
  

 
274/2012. (VI.27.) KT határozat 

Dunakeszi Rendőrkapitányság Fót Rendőrőrs részére gépkocsi adásvétele, 
haszonkölcsönbe adása. 

 (196.sz. anyag)  
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy személygépkocsit 
vásárol Fót város közbiztonságának elősegítése céljából.  

2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy köszönettel 
elfogadja a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2,4 Millió Ft összegű vissza nem 
térítendő támogatását SUZUKI SX4 típusú személygépkocsi adásvételéhez és 
felkéri a polgármestert az alapítvánnyal kötendő támogatási szerződés 
aláírására. 

3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fennmaradó 
vételárrészt a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület költségvetéséről 
szóló 3/2012. (II. 27.) önkormányzat rendeletében szereplő „Közbiztonsági 
keret” sor terhére az adásvételhez szükséges 900.000,- Ft mértékig biztosítja.  

4. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban 
megfogalmazott közcél megvalósításához a tulajdonába kerülő 
személygépkocsit a Pest Megyei Rendőr-f őkapitányságnak díjtalan 
haszonkölcsönbe adja. A haszonkölcsön szerződés alapján a személygépkocsi a 
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Dunakeszi Rendőrkapitányság Fót Rendőrőrs használatába kerül, Fót Város 
közbiztonságának szolgálata érdekében. A haszonkölcsönbe vevő vállalja a 
személygépkocsi használatával kapcsolatos mindennemű költséget és terheket. 

5. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza mind az adásvételi, mind a 
haszonkölcsön szerződés aláírására.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. július 15. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy Fábry Béla képviselő úr szabadsága miatt nem tud részt venni az ülésen. 

 
 

2. napirend  Döntés a Fót, Hegyalja u. 58. sz. alatti ingatlanon létesítendő szennyvíz 
bekötéshez átemelő akna kiépítése ügyében. (201. sz. anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, miszerint nem javasolják a határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Novák Katalin a Hegyalja u. 58. sz. alatti ingatlan tulajdonosa: 
Elmondja, hogy amikor megvette a házat, 2002-ben felkereste őt a Polgármesteri Hivatal, 
hogy nincs kifizetve a csatorna bekötés díja. Az előző tulajdonos nem fizette be a díjat, ez 
széljegyzékként sem szerepelt a tulajdoni lapon. Ekkor 60.000 Ft körül kellett befizetnie, amit 
a régi tulajdonostól nem kapott vissza, mert az meghalt. Amikor megépült a Hegyalja utcán a 
fővezeték, arra a szintkülönbség miatt nem tudott rákötni. Különféle adókkal terhelte a 
Polgármesteri Hivatal, amit ki kellett fizetnie, talajterhelés, egyebek. Azt a levelet kapta, hogy 
ahol szennyvíz csatornavezeték van, ott kötelező rákötni, de ő ezt a telek fekvése miatt nem 
tudja megoldani. Egy megoldást javasoltak neki a szennyvizesek. Állítólag annak idején, akik 
a csatornarendszert készítették figyelembe vették, hogy csak néhány telek van lejjebb, és 
olcsóbb volt a csatornarendszert így elkészíteni, mintha az ő telkéhez képest teszik a 
csatornarendszert lejjebb. Annak idején számoltak ezzel, hogy a szükséges átemelő rendszert 
fogják biztosítani. Ennek az átemelő rendszernek a biztosítását kéri, mert a bekötést 
gravitációsan nem tudja megoldani.   
 
Tóth Imre műszaki ügyintéző: 
Elmondja, hogy Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén született egy döntés, hogy vizsgálja 
meg a műszaki osztály, hogyan lehet rákötni a csatornarendszerre gravitációsan. A vizsgálat 
során leírták és eljuttatták a Képviselő-testülethez, hogy 10 cm-es szintkülönbség van rajz 
alapján és gravitációsan semmiféleképpen nem lehet rákötni a csatorna rendszerre. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A közműfejlesztési hozzájárulás arról szól, hogy megcsinálják a közművezetéket az úton és a 
kerítésen belülre viszik a csonkot, ez mindenhol így van. Az, hogy a csatorna szintje milyen, 
azt a szakemberek döntötték el. Néhány telek mélyebben fekszik Fóton, ezeknél átemelő 
szivattyúval oldják meg, ami nincs benne a közműfejlesztésbe. A talajterhelési díj a 
környezetvédelmi törvény alapján lett meghatározva, a Képviselő-testület annyit tett, hogy 
csökkentette ennek díját és ösztönözték az embereket, hogy akinek van rá lehetősége még az 
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idén kössön rá a csatornára, mert a talajterhelési díj nagyságát nem fogják tudni fizetni a 
későbbiekben. 
 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottság nem támogatta a javaslat elfogadását. Az Önkormányzatot nem 
terheli ebben a témában semmilyen kötelezettség. Volt már korábban ilyen előterjesztés és az 
Önkormányzat senkinél nem vállalta az átemelő rendszer költségeit.  
 
Novák Katalin a Hegyalja u. 58. sz. alatti ingatlan tulajdonosa: 
Elmondja, hogy az lehet, hogy nem a Fóti Polgármesteri Hivatal csinálta a csatornát, de arra 
szedik be tőle az adókat, amire nem tud rákötni. Egyrészt olyan csatornarendszer van előtte, 
amire nem lehet rákötni másrészt, amikor beszedték tőle a pénzt, minimálisan fel kellett volna 
hívni a figyelmét erre. Véleménye szerint kötelesek olyan csatornarendszert kiépíteni előtte, 
amire gravitációsan rá lehet kötni. Ha nem a Fóti Polgármesteri Hivatal a felelős, akkor ki 
ezért a felelős? Aki ezt a csatornarendszert építette?  Valaki hibázott az biztos. Erre írásban 
kéri a választ, tovább fogja vinni az ügyét. Amennyiben elutasítják a kérését, azt kéri, hogy 
írják le neki, ki a csatorna építője, milyen rendszerrel, ki bízta meg őket, mert velük folytatja a 
vitáját.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy nincs olyan törvény, amely kimondja, hogy a csatornarákötést gravitációsan 
kell megoldani. Több helyen nyomószivattyúval oldják meg Fóton. Többféle csatorna 
beruházás volt Fóton. Az Önkormányzat nem tud lakásonként több százezer forintot kifizetni 
támogatásként belső csatornahálózat kiépítésre. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi szavazásra az I. számú Határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye: 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elutasítva. 
 
Felteszi szavazásra az II. számú Határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
 

275/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Fót, Hegyalja u. 58. sz. alatti ingatlanon létesítendő  

szennyvíz bekötéshez átemelő akna kiépítése ügyében.  
(201. sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja a 
Fót, Hegyalja u. 58. szám alatti, 3732 hrsz-ú ingatlanon meglévő lakóépület az utcában 
létesített szennyvízgyűjt ő csatornahálózatába történő bekötéséhez szükséges szennyvíz 
átemelő akna kiépítésének a költségeit.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ügyfél értesítésére a döntést követő 5 napon belül. 
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3. napirend  Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása (48.sz. anyag) 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát. 
 
Tenki Péter igazgatási ügyintéző: 
A jelenlegi állattartási rendeletünk számos állattartó számára betarthatatlan. A rendelet 
elfogadásával kedvezőbb feltételeket alakítanánk ki számukra. Az Országgyűlés döntése 
szerint 2012. október 1-től önkormányzati rendeletben a gazdasági állattartás nem 
korlátozható. Ez után kell majd ismét szabályozni az állattartást. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy egyet ért a rendelet elfogadásával, az Országgyűlés döntése szerint majd 
ismét fogják módosítani. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Elfogadásra javasolja a rendeletet, amennyiben javít ez a jogvitás ügyekben, a későbbiekben 
előterjesztik a módosításokat.  
 
Földi Pál képviselő: 
Elmondja, hogy a rendelet, nem csak haszonállat tartásáról szól, hanem egyéb állatokról is, ez 
egy komplex rendelet, fontos lenne az elfogadása. A rendelet bevezetését július 15-től 
javasolja augusztus 1. helyett. A későbbiekben a szükséges módosításokat novemberben 
tárgyalni fogják.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy készüljön egy határozati javaslat, amiben felkérik a Jegyzőt, hogy a 2008. évi 
XLVI. törvény alapján, a most elfogadott állattartási rendeletet vesse össze és a szükséges 
változtatásokat tegye meg. 
  
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  javaslatának az 1. pontjára: „A 
település belterületén 0,5 számosállatot meg nem haladó állományból álló haszonállattartás 
folytatható a 450 m2 ingatlanon, továbbá minden ezt meghaladó 100 m2 után 0,1 számosállattal 
növelhető a létszám. A 450 m2 nagyságot el nem érő telken 0,2 számosállat lehet.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Szavazást kezdeményez  a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  javaslatának 2. pontjára: A 6. § 
(1) bek. k) pontjában a „Fótliget” szó helyett „lakópark” szerepeljen, és a bekezdés 
egészüljön ki egy új m) ponttal: 250 négyzetméter alatti területen;  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal,  1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz  a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság  javaslatának 3. pontjára: 
A 6. § (2) bek. egészüljön ki Dr. Nagy Magdolna kistérségi tisztifőorvos alábbi 
észrevételével: „1000 baromfiig terjedő belterületi baromfitartás csak akkor megengedett, 
ha az állattartó épület kialakítása, a kiszolgáló létesítmények kialakítása megfelel az állat-
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egészségügyi szabályzatban foglaltaknak és a telek nagysága, elhelyezkedése ezt lehetővé 
teszi.”  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal,  1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz  az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára: 5.§ (3) bekezdés kiegészül a 
galambtartással. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal,  1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz  az Emberi Erőforrás Bizottság javaslatára: 6.§ (1) bekezdésben e) 
pontban 30 méter helyett 5 méter szerepeljen 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal,  1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Tenki Péter igazgatási ügyintéző: 
Elmondja a rendelet tervezet 4§- ra vonatkozóan a sportgalamb tartásról nem tettek javaslatot 
a bizottságok. Az ANTSZ észrevételét ismerteti, miszerint a védőtávolságok állatfajonkénti 
megkülönböztetésének nem látják értelmét. Egységesen 15 métert kértek ásott kúttól, és 10 
métert fúrt kúttól, az állatoktól és a trágyatárolótól is. A rendelet mellékletében a nyúl 
férőhelyre vonatkozóan 0,2-0,4 m2 –t javasol. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Mikor érkezett az ANTSZ levele? 
 
Tenki Péter igazgatási ügyintéző: 
A bizottsági ülésen már ott volt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Nem érti, hogy ha ott volt az anyag, a bizottságok miért nem szavaztak ezekről a kérdésekről. 
 
Szabó Mihály képviselő:  
Elmondja, hogy a bizottságok az ANTSZ észrevételeiről azért nem tárgyaltak, mert ezek az 
észrevételek mind a haszonállat tartás korlátozását szolgálják. Az október 1-től érvénybe lépő 
törvények szerint ezeket a szabályozásokat ki kell majd venni, mert az új rendelkezés 
értelmében a haszonállat tartását önkormányzati rendelet nem korlátozhatja. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
A postagalambokra vonatkozólag az a) variációt javasolja elfogadni. A nyulankénti férőhely 
meghatározására pedig 0,2 m2 –t javasol. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz  az állattartási rendelet sportgalamb tartására vonatkozóan 4§-ra, a) 
variáció: 
Postagalamb tartására, amennyiben ezt egyesületi tagsághoz kapcsolódó tevékenység 
(versenyeztetés, tenyésztés) keretében végzik, csak a trágyakezelésre vonatkozó előírások 
vonatkoznak e rendelet haszonállatokra vonatkozó szabályai közül, amelynek hiányában a 
haszonállatokra vonatkozó előírások betartandók. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal,  2 ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz  az állattartási rendelet 1. sz.  mellékletének nyúltartásra vonatkozó 
részhez: a nyulak minimum férőhelyének  0,2 m2-t javasol. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal,  1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
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Szavazást indítványoz  az állattartási rendeletben az állatoktól és a trágyatárolótól való 
távolságra vonatkozóan, hogy az ásott kúttól  15 m távolság legyen. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal,  2 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz  az állattartási rendeletben az állatoktól és a trágyatárolótól való 
távolságra, hogy a fúrt kúttól 10 m távolság legyen. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal,  1 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Tenki Petéter igazgatási ügyintéző: 
Az ANTSZ kiegészítő javaslatát ismerteti  az  5.§ 4-es bekezdéséhez, miszerint az istálló 
trágyához és a kommunális hulladékba nem engedhető bele a  hígtrágyalé. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz  az ANTSZ javaslatára. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal,  1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
A rendeletet a módosításokkal együtt teszi fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
19/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletét  

az állatok tartásának helyi szabályairól. 
 

 
 

4. napirend  A közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól szóló többször módosított 10/1999. (VI. 18.) 
önkormányzati rendelet módosítása. (51. sz. anyag) 

 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti a JÜSZB javaslatát, miszerint az eredeti rendelet 3.§(3) bekezdése ne módosuljon, 
maradjon az eredeti rendelkezés és ne legyen nevesítve benne a Fóti Közszolgáltató Kft. Az 
utca táblák kihelyezésével és szükség szerint azok pótlásával kapcsolatos megbízási 
munkálatokat az önkormányzat annak adja, aki olcsóbban elvégzi. A közterület használati díj 
meghatározásával a Pénzügyi Fejlesztési Bizottsággal egyet értenek, 600 Ft/m2. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatait. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja a JÜSZB javaslatát, ami hiányzik a véleménylapról,  a 10§ (2) bekezdés a) 
pontjában  maradjon az eredeti szöveg a mentesség köre legyen,  társadalmi szervezetek által 
szervezett-alkalmanként két napos rendezvények esetében legyen,  ne civil szervezetek 
legyenek. A társadalmi szervezetek bővebb kör, a civil szervezetek szűkebb kör. 
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Javaslatuk az volt a 10§ (2) bekezdés a) pontjában hogy a közérdekű helyett közcélra 
szervezett rendezvények legyen.  
 
 
Dr.Szotyori Judith, Jogi szakértő:   
Az új 2011. évi CLXXV. törvény egy új törvény erre vonatkozóan. Az Egyesülési jogról 
szóló törvényben kifejezetten nem társadalmi szervezeteket, hanem civil szervezetek fogalmat 
használ a jogalkotó. A helyi rendeletben a civil szervezeteket kell alkalmazni fogalomként, 
ebbe beletartoznak az egyesületek, az alapítványok, a közhasznú szervezetek, amelyek ennek 
a törvénynek a hatálya alatt állnak. Nonprofit gazdálkodó szervezetek is beleférnek ebbe a 
körbe.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A JÜSZB módosító javaslatát teszi fel szavazásra a táblák kihelyezéséről, 3§ (3) bekezdése ne 
módosuljon, maradjon az eredeti. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Szavazást kezdeményez a közterület használati díjról, 600 Ft/m2.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal,  1 ellenszavazattal,  tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Szavazást kezdeményez a PFB módosító javaslatára, miszerint a Rendelet 9. § (5) bekezdés 
módosítása a következők szerint: „(5) A közterület használati díjat a közterület használat 
megkezdése előtt kell megfizetni. A határozat kiadására a befizetés igazolását követően 
kerülhet sor postai úton vagy személyes átvétellel, melyről a közterület-használati engedély 
iránti kérelmen kell nyilatkozni.”. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
  
Szavazást kezdeményez az Emberi Erőforrás Bizottság és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatáról egyben:  
a Rendelet 10. § (2) a) pont módosításával a következők szerint: „a) az állami, önkormányzati 
szervek és intézményei, az egyházak, valamint a civil szervezetek által, alkalmanként közcélra 
szervezett – legfeljebb két napos – közérdekű rendezvények esetében,” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
A rendeletet a módosításokkal egybe szerkesztve javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

20/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletét 
a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 

többször módosított 
10/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
5. napirend Javaslat Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2008. (XII. 10.) 
önkormányzati rendelet módosítására. (191. sz. anyag) 
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Lévai Sándorné képviselő: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolta változtatás nélkül.  
Volt egy másik javaslatuk, ami ettől független volt a Jegyző Asszony felé, hogy a szeptemberi 
ülésre készüljön el az SZMSZ hatásköri 5. számú melléklete. Első körben a jelenleg 
érvényben lévő rendeletekből kerülne kigyűjtésre a hatáskör, ezt elfogadnák, és ahogy új 
dolgok adódnak az SZMSZ mellékletét módosítanák.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz arra vonatkozólag, hogy a szeptemberi ülésre készüljön el az SZMSZ 
rendelet hatásköri melléklete, jegyző asszony a felelős érte. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

276/2012. (VI.27.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosítására.  

(191. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy készítse el az 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési 
Szabályzatáról szóló 24/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet hatásköri mellékletét.  
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Határid ő: A Képviselő-testület 2012. szeptemberi ülésére.  
 
Szavazást kezdeményez a rendelet a módosítás nélkül elfogadására.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal,1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletét 

a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület  
és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

24/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

 
6. napirend  A telekadóról szóló, többször módosított 28/1995. (XII. 20.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása. (190. sz. anyag) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a könyvvizsgáló úr véleményét, aki nem ért egyet a telekadó csökkentésével, mert 
nincs biztosíték annak pótlására. A bizottságok nem javasolják elfogadásra a rendeletet.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy ki kezdeményez egy ilyen módosítást, melynek elfogadása 
a városnak 60-80 millió forint kiesést okozna? A szolgalmi jogra hivatkozva nagyon sokan 
kérnének mentességet az építményadó alól. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi szavazásra rendelet módosítási javaslatot. 
Szavazás eredménye: 0 igen szavazattal, 9 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, - 
elutasítva.  
A határozati javaslatot nem teszi fel szavazásra, mert okafogyottá vált. 

 
277/2012. (VI.27.) KT határozat 

A telekadóról szóló, többször módosított 28/1995. (XII. 20.) számú 
önkormányzati rendelet módosítása.  

(190. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a telekadóról szóló 
többször módosított 28/1995. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítását. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  

 
 
7. napirend  A mezei őrszolgálatról szóló, többször módosított 18/2007. (VIII. 16.) 

számú önkormányzati rendelet módosítása. (189. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
A bizottság javasolta, hogy készüljön egy kimutatás arról, hogy az 1000 Ft nagyságú 
kifizetések mekkora összeget tesznek ki egy évben. Tekintettel arra, hogy ezekről van a 
legtöbb vita. Az 1000 Ft. alatti pici területeknél, mindenkinél felkerekítik az összeget 1000 Ft-
ra. Például ha meghal a tulajdonos, és négy örököse van, négy felé megy a pici terület, akkor 
négyszer 1000 Ft-ot fizetnek. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Volt egy olyan kérésük a Jegyző Asszony felé, hogy ennek a rendeletmódosításnak az 
elfogadása után a Polgármesteri Hivatal a bejelentéseket ellenőrizze, hogy azok valóban 
jogosultak-e a kedvezményre. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi szavazásra a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát módosításra-a hatálybalépés 
időpontja 2013. január 1. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz határozati javaslatra, miszerint a beérkezett 1000 Ft-os befizetésekből 
készült kimutatás után a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság dönt a mezőőri járulékok 
megállapításáról.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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278/2012. (VI.27.) KT határozat 
A mezei őrszolgálatról szóló, többször módosított 18/2007. (VIII. 16.) számú 

önkormányzati rendelet módosítása. 
(189. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy: 

- a mezőőri járulékok megállapításához a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság felé 
készüljön kimutatás az 1000 Ft-os minimum járulék eltörlésének hatásairól.  

- Ezen kimutatás alapján a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság vizsgálja meg a járulék 
összegének a terület alapon történő megállapítását, minimum járulékösszeg 
eltörlésének lehetőségét. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: következő Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésére.  

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi szavazásra rendeletet módosítást. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2012. (VI.27.) önkormányzati rendeletét 

a mezei őrszolgálatról szóló többször módosított 18/2007. (VIII.16.) rendelet 
módosításáról. 

 
 
8. napirend Fót Város Önkormányzat költségvetési szervei vezetőinek nyilatkozata 

a 2011. évre vonatkozó belső kontrollrendszer minőségének 
értékeléséről. (185. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja a napirendhez történt módosítást, miszerint a határidő június 20-ról június 27-re 
változik.  
  
A háttérben Hegedűs Miklós könyvvizsgáló úr beszél, de nem a mikrofonba, ezért nem 
jegyzőkönyvezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felteszi szavazásra a könyvvizsgáló úr kiegészítését a határozati javaslat  2) pontjára, 
miszerint „a Hivatal valamint az Intézményei tekintetében belső kontrollrendszere jogszerű 
kialakításáról…”  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a II. határozat módosításokkal történő elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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279/2012. (VI.27.) KT határozat 

Fót Város Önkormányzat költségvetési szervei vezetőinek nyilatkozata a 2011. 
évre vonatkozó belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről.  

(185. sz. anyag) 
 

1.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja és jóváhagyja Fót 
Város Jegyző és az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 
vezetői - a 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 11.§ (1) bekezdése alapján – 2011. 
évre vonatkozó belső kontrollrendszer minőségének értékeléséről szóló 
nyilatkozatát az előterjesztés 1-10. számú mellékletek szerint. A Képviselő-
testület a Polgármester útján felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a 
nyilatkozatoknak a 2011. évi zárszámadási dokumentumokhoz történő utólagos 
csatolásáról. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: 2012. június 27. 
 

2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester útján felkéri a 
jegyzőt, hogy gondoskodjon a Hivatal, valamint az Intézményei tekintetében 
belső kontrollrendszere jogszerű kialakításáról, működtetéséről, fejlesztéséről és 
tegye meg a szükséges intézkedéseket a jogszabályi kötelezettségek érvényesülése 
érdekében a belső kontrollrendszer szabályozására vonatkozó belső jogforrások 
felülvizsgálatára és a szükséges módosítások végrehajtására. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. június 27. 
Végrehajtásért felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 
  

 
 

9. napirend  Fót Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évre 
vonatkozó éves ellenőrzési jelentése és éves összefoglaló jelentése. 
(186. sz. anyag) 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket. 
 
Gráf Mihály képviselő úr:  
Felhívja a figyelmet egy tárgyi tévedésre az előterjesztés szövegében. Az első oldalon az 
utolsó előtti bekezdésben: „a helyi önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési 
szervekre vonatkozó fenntartói ellenőrzés nem volt”, ez téves állítás, az ESZEPSZ-nél 2011-
ben átfogó ellenőrzés volt.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi szavazásra a határozati javaslatot egyben: 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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280/2012. (VI.27.) KT határozat 

Fót Város Önkormányzat költségvetési szerveinek 2011. évre vonatkozó éves 
ellenőrzési jelentése és éves összefoglaló jelentése.  

(186. sz. anyag) 
 
 

1.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja 
ezen előterjesztés 1-8. számú mellékletei alapján az önkormányzat felügyelete alá 
tartozó költségvetési szervek 2011. évre vonatkozó éves ellenőrzési jelentését. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. június 27. 
 
2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármester útján felkéri 
a Jegyzőt, hogy gondoskodjon a belső ellenőrzés működtetéséről az 
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutatók valamint 
a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével. Az önkormányzat 
belső ellenőrzése keretében gondoskodjon a felügyelt költségvetési szervek 
ellenőrzéséről is. A belső ellenőrzés jogszerű kialakítása, működtetése, 
függetlensége érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.     
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. június 27. 
Végrehajtásért felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: 2012. szeptember 30. 
 

 
10.  napirend  Döntés a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2011. évi beszámolója és 

közhasznúsági jelentése elfogadásáról. (184. sz. anyag) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatait. 
 
Biri Sándor a Kuratórium elnöke:  
Az írásban benyújtott beszámoló kiegészítéseként ismerteti az Alapítvány pénzeszközeinek 
felhasználását, lekötött betéteit. Elmondja, hogy az alapítvány nem költségvetési intézmény, 
és az alapítónak nincs joga az alapítvány kuratóriumának a döntését kétségbe vonni, és nincs 
joga megváltoztatni sem. Nem ért egyet a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által 
megfogalmazott módosítási javaslatokkal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Véleménye szerint a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosítási javaslatai helytállóak. A feltett 
kérdések az Alapítvány működésére vonatkoznak. Érthetetlen számára az Alapítvány 
működésére vonatkozóan az is, hogy az Alapítvány 2010-es beszámolója, aminek az 
elfogadási határnapja 2011. május 31. volt, az miért 2012. június 21-én lett elfogadva a 
Kuratórium által. Egy korábbi közös tárgyalásukon, az ott elhangzott felajánlását nem látja 
leírva, ami a Polgármester Asszonnyal és Bartos Sándor alpolgármester társával együtt 
történt.  
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Biri Sándor a Kuratórium elnöke:  
Emlékei szerint azon a megbeszélésen ő felajánlotta az Alapítvány elnöki posztjáról való 
lemondását arra az esetre, ha az ő korlátozott ideje miatti alapítványi teendők csúszása a 
számukra problémát jelentene, de ez feltételes felajánlás volt. Ebből következik, ha az 
Alapítvány működésével egyébként a Képviselő-testület meg van elégedve, és elfogadja azt a 
kitételt, hogy az ő ideje sem véges, abban az esetben hajlandó tovább csinálni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Véleménye szerint, ha elkészült a mérleg beszámolója és be lett adva a megfelelő helyre, 
akkor az alapítónak is be lehetett volna nyújtani. Egy cég, kuratórium működése 
feltételezéseken nem alapulhat, csak döntéseken. 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati javaslatát teszi fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

281/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2011. évi beszámolója és közhasznúsági 

jelentése elfogadásáról. (184. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány 2011. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Biri Sándort a Kuratórium 
elnökét, hogy a Fót Fejlődéséért Közalapítvány 2011. évi beszámolója és közhasznúsági 
jelentéshez  készüljön kiegészítő információ, adatszolgáltatás: 

- elmúlt 5 év gazdálkodásáról készüljön kimutatás, 
- 2010. évi gazdálkodásról szóló beszámoló kerüljön benyújtásra, 
- az Alapítvány elmúlt 5 évi személyi jövedelemadóból származó 1%-os 

felajánlásai alakulásáról készüljön kimutatás (2010. évben miért nem kapott 
támogatást ilyen jogcímen?), 

- indokolja meg a szabad pénzeszközök után realizált kamatbevétel alacsony 
szintjének teljesülését, 

- indokolja meg az Alapítvány, hogy a működését nem szolgáló eszközök saját 
könyveiben történő kezelését mi indokolja. 

Felelős: Biri Sándor a Kuratórium elnöke, Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. július 7. 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság tájékoztatást kért a Jegyzőtől a Millenium 
parki (Béke u-i óvoda előtti)játszótér átadására, üzemeltetésére vonatkozó jogi helyzetről.  
 
Chrobák Zoltánné dr. Jegyző: 
Tudomásul vette. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
3 perc szünetet rendel el. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a szünet után 17 óra 07 perckor folytatta 
munkáját, jelenlévők létszáma 10 fő, az ülés határozatképes.  
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11.  napirend   Döntés a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonporfit Kft. 

2011. évi beszámolója elfogadásáról. (194. sz. anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, melyek nem javasolták elfogadásra a beszámolót. 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: 
Javasolja, hogy fenntartással fogadja el a Képviselő-testület, a beszámolót. A következő 
Képviselő-testületi ülésre készüljön el az a beszámoló, amit a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
megfogalmazott. Ez az anyag bemutatná a Pénzügyi Bizottság kéréseit számszakilag. 
Javasolja, hogy az ezzel kapcsolatos, valamint a Kft. könyvvizsgálója jelentésének 
záradékában foglaltakkal kapcsolatos személyi ügyek, vagy személyi konzekvenciák 
levonására egy zárt ülésre kerüljön sor.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felteszi a könyvvizsgáló úr javaslatát, miszerint a Képviselő-testület elfogadja a Kft. 
beszámolóját azzal a feltétellel, hogy a következő testületi ülésre a Pénzügyi Bizottság által 
kért kimutatásokat mutassa be. Készítse el előterjesztés formájában, valamint a 
könyvvizsgálói záradékban lévő észrevételeket és hiányosságok okait derítse fel, és a 
felelősöket nevezze meg. Ezt zárt ülésen kívánja tárgyalni.  
 
Bukta András képviselő: 
Javasolja az előterjesztés levételét a napirendről. 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: 
A határidő elcsúszása miatt nem javasolja levenni. 
 
Földi Pál képviselő: 
Javasolja az előterjesztés levételét a napirendről és egy rendkívüli testületi ülésen való 
megtárgyalását. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A könyvvizsgáló úr véleményével ért egyet. 
A könyvvizsgáló úr által elmondott határozati javaslatát teszi fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett, - 
elutasítva.  
 
 

282/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonporfit Kft. 2011. évi 

beszámolója elfogadásáról. (194. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Fóti Közszolgáltató 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves 
beszámolót és közhasznúsági jelentést a könyvvizsgáló által javasolt feltételekkel.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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Bartos Sándor alpolgármester: 
A képviselők felé jelzi, hogy nem ért egyet azokkal, akik nem javasolták elfogadásra a 
beszámolót. Azt kéri, hogy legyenek név szerint megemlítve az újságban. 
 
Földi Pál képviselő: 
Véleménye szerint ez a döntés helytálló volt. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Jó lenne, ha a képviselők megnéznék a lakosság véleményei alapján, Fót városának 
rendbetételét. A Kft. problémái megoldhatóak a könyvvizsgáló úr javaslataival.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 
Vállalja nemleges véleményét a beszámoló elfogadásáról. A beszámolót átláthatatlannak 
tartja. Felkéri a Jegyző asszonyt, hogy készüljön egy kimutatás 2011. január 1-től az ülés 
napjáig bezárólag, hogy milyen jogcímen, milyen előterjesztéssel, milyen határozat alapján, 
milyen összegeket kapott a Kft. 
 
Földi Pál képviselő: 
Véleménye szerint ezeket a problémákat bizottsági üléseken kellene tárgyalni. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén úgy gondolták, hogy a beszámoló 
elfogadásával ráérnek, nem tudták, hogy határidőhöz vannak kötve. A könyvvizsgáló úr által 
elmondott dolgok ott nem vetődtek fel. A Kft. és a Kht. működése sajnos 2011-ben még 
elválaszthatatlan volt, és abban az eredmény kimutatásban benne a Kft. működése, ahogy a 
Kht. utáni kérdéses ügyeket megoldotta. A Kft. – nél jelentkező hiány a Kht. számlájára 
írható. Véleménye szerint az, aki nem igazodik ki a beszámolón, mert nem ért hozzá 
szakmailag, egy hozzá értő véleményét ne akadályozza a cél elérésének érdekében.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Elmondja, hogy nem a Kft. tárgyában előtte lévő előterjesztésén nem igazodik ki, hanem a 
Kft. pénzügyein a 2011-es évre és 2012. év első félévére vonatkozólag. 
 
Szentiványi Géza a Fóti Közszolgáltató Kft. igazgatója: 
Hiányolja, hogy nincs jelen a Felügyelő Bizottság képviselője a testületi ülésen, aki 
rendszeresen ellenőrizte a Kft. működését, ahogyan a könyvvizsgálók is megtették. Egyet ért 
Lévai Sándorné képviselővel és a könyvvizsgáló úr javaslatával.  Elmondja, hogy 2010. 
október 27-től lett a Kft. ügyvezetője. A Kft. a 2011-es üzleti tervét a 2010-es üzleti tervre 
készítette, amiről kiderült, hogy nem jó, mert alul lett tervezve.  2011-ben sokkal több volt az 
elvégzett munka, mint amit előre beterveztek. Ebből adódott a „veszteség”, viszont minden 
felvállalt munkát elvégeztek. A 2012-es üzleti tervüket már tényszerű adatokra alapozták. 
Személyével felel a gazdasági helyzetük működésének szabályosságáért, ami könyvvizsgálói 
és felügyelői bizottság ellenőrzésével történt. 
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12. napirend Munkacsoport javaslatai szociális alapellátás bővítésére 
(183. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket. Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 
kiegészítésére azzal a javaslattal, hogy a Képviselő-testület kérje fel az ESZEPSZ vezetőjét a 
munkacsoport által a szociális alapellátás bővítésére tett javaslatai anyagi vonzatának 
kidolgozására, amit a Képviselő-testület szeptember havi rendes ülésére terjesszen be. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat módosítással történő elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

283/2012. (VI.27.) KT határozat 
Munkacsoport javaslatai szociális alapellátás bővítésére 

(183. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a jelen előterjesztés 2. 
számú mellékletében megfogalmazott javaslatokat, amelyeket a Munkacsoport állított 
össze az Egyesített Szociális, Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat (ESZEPSZ) házi 
segítségnyújtási feladatellátás bővítési lehetőségei tárgyában.  
2./ A Képviselő-testület felkéri az ESZEPSZ vezetőjét, hogy a Munkacsoport által 
megfogalmazott javaslatokat létszámbővítés nélkül valósítsa meg. 
3./ Képviselő-testület felkéri az ESZEPSZ vezetőjét a Munkacsoport által a szociális 
alapellátás bővítésére tett javaslatai anyagi vonzatának kidolgozására, amit a Képviselő-
testület szeptember havi rendes ülésére terjesszen be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
13. napirend  Az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat telephely 

áthelyezéshez szükséges beruházások vázlat-és költségtervének 
elfogadása. (193. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, egyhangúan elfogadásra javasolják. 
Szavazást kezdeményez az eredeti határozati javaslatra. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

284/2012. (VI.27.) KT határozat 
Az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat telephely 

áthelyezéshez szükséges beruházások vázlat-és költségtervének elfogadása. 
(193. sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, a 234/2012. (V.23.) KT 
határozat 11. pontját az alábbiak szerint módosítja: 
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„ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 10./ pontban meghatározott 
telephely áthelyezéséhez szükséges beruházások megvalósításához szükséges vázlat és 
költségterveket készítesse el Németh József tervezővel 200.000 Ft + ÁFA összegért a 
Képviselő-testület július havi ülésére. 
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a költségvetés soron következő 
módosítását úgy terjessze elő, hogy a tervezői díj fedezete a 2012. évi költségvetés 4/a. 
melléklet II.1. „Településszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ korszerűsítése” sor 
maradványösszegéből kerüljön átcsoportosításra.” 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
14. napirend  Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde TÁMOP-3.1.11-12/1 jelű 

óvodafejlesztés (KMR) való részvétele. (188. sz. anyag) 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Kérdése a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke felé, hogy mire alapozzák a 15 
árajánlat bekérést. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Véleménye szerint az ajánlattételi eljárásnál, ma már a technika lehetővé teszi, hogy minél 
szélesebb körből válasszanak.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Öt árajánlatot javasol módosításnak az eredeti három helyett. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 2. pontjának módosítására, a 3 árajánlat helyett 5 
szerepeljen. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat  és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Felhívja a Polgármester figyelmét, hogy tartsák be az SZMSZ szabályait, a módosító 
szavazást az elhangzás sorrendje szerint végezzék, tehát először az írásbeli módosító 
javaslatokról szavazzanak, ha az nem kap többséget, akkor szavaztassák meg a testületi ülésen 
elhangzott módosító indítványokat. Egyben bejelenti, hogy a szavazás után el kell mennie kb. 
30 percre. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást kezdeményez a JÜSZB három pontjából álló módosító javaslataira, a kiegészített 5 
árajánlattal módosítva.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
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285/2012. (VI.27.) KT határozat 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde TÁMOP-3.1.11-12/1 jelű óvodafejlesztés (KMR) 

való részvétele. (188. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  

 

1. úgy dönt, hogy indul a TÁMOP-3.1-11-12/1 Óvodafejlesztés (KMR) 
pályázaton a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, óvodai egységével, valamint az 
Apponyi Franciska Óvodával.  

2. felkéri a Polgármestert, hogy a versenyszabályzat alapján kérjen be 5 
árajánlatot a pályázat elkészítésére és benyújtására. 

3. felkéri a Polgármestert, hogy az összességében legjobb árajánlatot adót 
válassza ki és kössön vele szerződést, a pályázat elkészítésére és benyújtására, 
oly módon, hogy kizárólag sikeres pályázat esetén illeti meg a pályázatot 
elkészítő céget a pályázat elkészítéséért járó díj, amely nem haladhatja meg a 
pályázaton elnyert támogatás 3,5%-ának + Áfa összeget. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Bejelenti, hogy távozik, és kéri jegyzőkönyvbe venni, hogy nincs kifogása az 5 árajánlat ellen, 
de a JÜSZB 2) pontjáról nem történt külön szavazás. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr 17.43 perckor távozott a Képviselő-
testület üléséről, a létszám 9 fő.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ügyrendi felszólalásában elmondja, hogy több észrevétel merült fel a Goldfa Bt. bérleti 
díjának meghatározása, helyiség bérbeadásával kapcsolatban (197.sz. anyag) ezért ő, mint  
előterjesztő, ezt az előterjesztést visszavonja és a következő testületi ülésre kéri ennek újra 
előterjesztését. 
 
  
15. napirend    Az MVM Partner Zrt. és a Jas Budapest Zrt.-vel kötött szerződések 

módosítása. (91/B. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság és Pénzügyi Fejlesztési Bizottság is 
elfogadásra javasolja a határozati javaslatot. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy vissza fogunk kerülni az ELMÜ mérlegkörébe, egyetemes szolgáltatónak.  
Szakértők szerint az áramszerződéseket januári fordulóponttal érdemes kötni. Most október 
31-ig lehet közbeszerzési szerződésünk, javaslata szerint a szerződést úgy kellene kötni, hogy 
a következő szerződéskötés januári fordulópontra essen. Javasolja, hogy a közbeszerzést a 
következő év januárjáig írják ki. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

286/2012. (VI.27.) KT határozat 
Az MVM Partner Zrt. és a Jas Budapest Zrt.-vel kötött szerződések módosítása. 

(91/B. sz. anyag) 
 

1./ A Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
áramközbeszerzési eljárás lefolytatásához, valamint a nyertes szolgáltatóval történő 
szerződés megkötéséhez szükséges határidőt 2012. október 31-ig meghosszabbítja, az 
energetikai szakvéleményt beszerzi és az ebben foglaltaknak megfelelően a közbeszerzési 
eljárást lefolytatja. 
 
2./ A 2012. június 1-től - 2012. október 31-ig, az ELMŰ Zrt-vel, mint egyetemes 
szolgáltatóval szerződést köt a folyamatos ellátás érdekében. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglaltak 
végrehajtásához szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz arról, hogy a következő áramközbeszerzési szerződés kiírása januári 1-
ei fordulóponttal történjen. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

287/2012. (VI.27.) KT határozat 
Az MVM Partner Zrt. és a Jas Budapest Zrt.-vel kötött szerződések módosítása. 

(91/B. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jövőben történő 
áramközbeszerzési  szerződés kiírása januári 1-ei fordulóponttal történjen. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 

16.  napirend  Döntés a Fót, Kilátó u. 44. szám alatti 6072/2 hrsz-ú ingatlan 
villamos energiával történő ellátásához szükséges tulajdoni 
hozzájárulásról  
(175. sz. anyag)   

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a bizottságok egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot. 
Szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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288/2012. (VI.27.) KT határozat 

Döntés a Fót, Kilátó u. 44. szám alatti 6072/2 hrsz-ú ingatlan villamos energiával történő 
ellátásához szükséges tulajdoni hozzájárulásról. 

(175. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 
6094 hrsz-ú közterület vonatkozásában, a Kábel Team Kft. által készített a Fót, Kilátó 
utca 44. (6072/2 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkacímű és 295/11 
munkaszámú tervhez.  
Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap  

 
 
 

17. napirend  Döntés a Fót, Panoráma u.1. szám alatti 6617 hrsz-ú ingatlan   
villamos energiával történő ellátásához szükséges tulajdoni 
hozzájárulásról.  
(176. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a bizottságok egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot. 
Szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  

 
289/2012. (VI.27.) KT határozat 

Döntés a Fót, Panoráma u.1. szám alatti 6617 hrsz-ú ingatlan villamos energiával 
történő ellátásához szükséges tulajdoni hozzájárulásról 

(176. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 
6616 hrsz-ú közterület vonatkozásában, a Kábel Team Kft. által készített a Fót, 
Panoráma utca 1. (6617 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkacímű és 344/11 
munkaszámú tervhez.  
Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kérdése a Jegyző Asszony felé, hogy amennyiben az SZMSZ-t módosítjuk, és hatásköröket 
delegálunk, akkor az ilyen jellegű előterjesztéseknél a Polgármester intézkedhetne-e saját 
hatáskörben és nem kellene a bizottságok elé vinni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Véleménye szerint az ilyen típusú döntéseket a bizottságok elé kell vinni. 
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18. napirend  Tulajdonosi hozzájárulás megadása – 71. sz. Budapest-Veresegyház-
Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztéséhez kapcsolódó szénhidrogén 
vezetékek építéséről szóló tervek engedélyezéséhez. (173. sz. anyag) 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a bizottságok egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot. 
Szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

290/2012. (VI.27.) KT határozat 
Tulajdonosi hozzájárulás megadása – 71. sz. Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal 

elővárosi célú fejlesztéséhez kapcsolódó szénhidrogén vezetékek építéséről szóló tervek 
engedélyezéséhez. 
 (173. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót 1994 és 1755 
helyrajzi számú közterületeken földgáz elosztó és bekötő vezetékek építésére 
vonatkozóan, a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt. által készített „71. sz. Budapest –
Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése Kiviteli terv - Szénhidrogén 
vezetékek” munkacímű, és 13.09.221 munkaszámú, G501 és G502 létesítmény számú 
tervhez tulajdonosi hozzájárulását megadja és felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
tulajdonosi hozzájárulást írja alá és az engedélyezésben eljáró tervező részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Főmterv Mérnöki Tervező Zrt., valamint a Nemzeti Infrastruktúra 
Fejlesztő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést követő 5 napon belül, a tulajdonosi 
hozzájárulás kiadása a döntést követő 10 napon belül. 

 
19. napirend Fót, Sikátorpusztai út, M+ 13 +906 km. sz. feletti híd helyreállításához 

szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadása. (174. sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a bizottságok egyhangúan elfogadták a határozati javaslatot. 
Szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

291/2012. (VI.27.) KT határozat 
Fót, Sikátorpusztai út, M+ 13 +906 km. sz. feletti híd helyreállításához szükséges 

tulajdonosi hozzájárulás megadása.  
(174. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Sikátorpusztai 
út, M3 13+906 km sz. feletti híd helyreállításához tulajdonosi hozzájárulását megadja és 
felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást írja alá és az 
engedélyezésben eljáró Állami Autópálya Kezelő Zrt. részére adja ki.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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Határid ő: azonnal, az Állami Autópálya Kezelő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést 
követő 5 napon belül, a tulajdonosi hozzájárulás kiadása a döntést követő 10 napon 
belül. 

 

20. napirend  Döntés a Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról  
(177. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a bizottsági véleményeket. A JÜSZB nem javasolta elfogadásra, a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság a Vis Naturalis Bt. ajánlatát javasolja elfogadásra. 
 
Lévai Sándorné képviselő a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság azért a Vis Naturalis Bt. ajánlatát javasolja 
elfogadásra, mert a pályázatukban a felajánlott munkálatok tartalmazzák a monitoringozást is, 
ami véleménye szerint egy város életében nagyon fontos, és az árajánlatuk is nagyon 
megfelelő. 
 
Földi Pál képviselő: 
Véleménye szerint a pályázattal kicsit már késében vannak, a Vis Naturalis Bt. augusztus 19-
ig tartja fenn az ajánlatát és reméli, hogy az ajánlat így marad és nem fogják a számokat 
megváltoztatni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatának elfogadására, 
miszerint a Vis Naturalis Bt. ajánlatát fogadja el a Települési Környezetvédelmi Program 
felülvizsgálatának elkészítésére.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazásra teszi fel a határozati javaslatot a módosítással.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

292/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatáról 

(177. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a környezet 
védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) b) és 48/A. § (2) 
a) pontja alapján elfogadja a VIS NATURALIS Bt. (2112 Veresegyház, Rózsavölgyi u. 
35.), 2012. április 19. napján kelt, Fót Város Önkormányzata Települési 
Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának elkészítésére vonatkozó árajánlatát, az 
alábbiak szerint: nettó 294.000,- Ft + ÁFA összegű megbízási díj ellenében. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről 
írásban értesítse a nyertes ajánlattevő VIS NATURALIS Bt-t (2112 Veresegyház, 
Rózsavölgyi u. 35.), valamint a további ajánlattevő képviselőjét. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ és 4./ pontban 
foglaltak alapulvételével, Fót Város Önkormányzata nevében a VIS NATURALIS Bt-vel 
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(2112 Veresegyház, Rózsavölgyi u. 35.) Fót Város Önkormányzata Települési 
Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának elkészítésére vonatkozó megbízási 
szerződését írja alá. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban rögzített kötelezettségvállalás 
fedezete: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és 
megalkotott, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet Önkormányzat 2012. évi dologi kiadásai 29. Környezetvédelmi 
keret sora. 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a VIS NATURALIS Bt.  és a további ajánlattevőknek a döntésről 
történő értesítésére a döntést követő 8 napon belül, Fót Város Önkormányzata 
Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatának elkészítésére vonatkozó 
megbízási szerződés megkötésére a döntést követő 15 napon belül, a Települési 
Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára vonatkozó előterjesztés beterjesztésére a 
Képviselő-testület 2012. évi október havi rendes ülése, a Települési Környezetvédelmi 
Program felülvizsgálatának benyújtására a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, 
Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek 2012. október 31. napjáig. 
 
 
21. napirend  Fót, Tóli bánya (Királyhalom) terület lakosainak tömegközlekedéssel 

kapcsolatos kérelmei tárgyában javasolt intézkedések. (179. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  a határozati 
javaslat 1. és 2. pontját elfogadásra javasolja, a 3. pontját elviekben támogatja, pénzügyi 
szempontból kéri a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság állásfoglalását. 
 
Szavazásra teszi fel az eredeti határozati javaslatot.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

293/2012. (VI.27.) KT határozat 
Fót, Tóli bánya (Királyhalom) terület lakosainak tömegközlekedéssel kapcsolatos 

kérelmei tárgyában javasolt intézkedések.  
(179. sz. anyag) 

 
1. /Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az I. András utca 
nevű (3967/88. és 3967/89. hrsz-ú) közterület vonatkozásában, hogy az utca forgalmi 
rendjét, az alábbiak szerint megváltoztatja: 

− az I. András utcában egyirányú forgalmi rendet alakít ki a Könyves Kálmán úttól 
az Imre Király út felé, azaz DNY-ÉK irányban. 

     
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy   1./ pontban foglalt döntés alapján, 
a forgalmi rend változással összefüggő közlekedési táblázást, burkolati jel festési 
munkákat rendelje meg a Fóti Közszolgáltató Kft-től (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.), 
annak éves karbantartási kerete terhére.  
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3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2102 út Szabó 
Dezső utca nevű 500 fm hosszú szakaszára vonatkozó utcaberuházás előkészítését 
szolgáló tervezést indít, a tervezési feladatok körét, az alábbiak szerint határozza meg:  
 

− A Szabó Dezső út és az I. András út közötti árok és járda (500 fm) tervezése, a 
tervre vonatkozó engedélyek beszerzése, 

− A Szabó Dezső úton (2102 számú közút, 2 hrsz.) gyalogátkelőhely és közvilágítás 
(500 fm) megtervezése, engedélyezése. 

− A Pipacs utca K-i végén (223/72 hrsz.) a hiányzó mintegy 60 fm közvilágítás 
tervét és járdatervet külön terv formájában készítse el, és a tervre minden 
szükséges engedélyt szerezzen be. 

 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban foglalt döntés alapján 
– Fót Város Önkormányzata érvényes és hatályos Versenyeztetési Szabályzata 
rendelkezései alapulvételével kiválasztott -  nyertes ajánlattevővel Fót Város 
Önkormányzata, mint megrendelő nevében kötendő tervezési szerződésre a szükséges 
intézkedést tegye meg.  
 
 5./A tervezési feladatra fedezetként a Képviselő-testület Fót Város Önkormányzata 
2012-évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete 4/a. számú 
mellékletének II.1. „Beruházási kiadások ÁFÁ-val” fejezete, „Fót közigazgatási 
határának áthelyezésére tervezés” megnevezésű  25. során  236.000 Ft áll rendelkezésre. 
A további bruttó 864.000,- Ft, azaz bruttó nyolcszázhatvanégyezer forint fedezete a   Fót 
Város Önkormányzata 2012-évi költségvetése soron következő módosításába építendő 
be, a II.1. fejezet „Településszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ korszerűsítése” 
sorban rögzített költség terhére. 
 
A Pipacs utcai közvilágítás megépítésére (várható költsége: bruttó 350.000 Ft) 
fedezetként a Képviselő-testület Fót Város Önkormányzata 2012-évi költségvetéséről 
szóló 3/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete 4/a. számú mellékletének II.1. „Beruházási 
kiadások ÁFÁ-val” fejezete, „Belterületi közvilágítási hálózat fejlesztése, bővítése”- 
során 1.965.000 Ft be van tervezve erre és más munkákra, tehát a fedezet rendelkezésre 
áll. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: kérelmezők értesítésére 5 nap, a táblázási munkák elvégzésének tekintetében 
2012. augusztus 1. a tervezési pályázat kiírására 15 napon belül, a terv megrendelésére a 
pályázati elbírálást követő 15 napon belül. 
 
 
22. napirend Döntés a Fót Város közigazgatási területén található Veres P. u.-i, 

Munkácsy M. u-i közvilágítási lámpák pótlása ügyében. (178. sz. 
anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja az előterjesztés tárgyában kidolgozott határozati 
javaslat elfogadását a Képviselő-testület számára azzal a kiegészítéssel, hogy a Virág utcából 
nyíló köz (Virág u. 5-7.) elé is kerüljön egy lámpa felszerelésre, és a Györffy u. végén 
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megépített 6 db. kandellába és a rajta lévő lámpa üzemeltetését pedig az Önkormányzat 
vállalja. 
 
Földi Pál: 
Kéri, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele hogy Rév u. meghosszabbításánál a Hajcsár 
utca kereszteződésénél 1 db. akkumulátoros lámpa kerüljön felszerelésre.  Erre készüljön egy 
előterjesztés. 
 
Bukta András képviselő: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata támogatható. A könyvvizsgáló úr véleményét nem 
érti, miszerint meg kell jelölni a forrást, mert ezt a határozati javaslat tartalmazza. Kérdése az 
lenne, hogy az elhangzott bővítményekkel is fedezhető-e a közvilágítási lámpák pótlása. 
 
Földi Pál: 
Javasolja, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele az, a hogy Rév u. folytatásánál a Hajcsár 
utca sarkánál vizsgáljuk meg, hogy oda közvilágítási lámpa kerüljön-e, mivel sötét és nem 
lehet látni a behajtást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra teszi fel Földi Pál képviselő úr határozati javaslatát.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva 

 
294/2012. (VI.27.) KT határozat 

Döntés a Fót Város közigazgatási területén található Veres P. u.-i, Munkácsy M. u-i 
közvilágítási lámpák pótlása ügyében. 

(178. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, annak 
megvizsgálására, hogy Rév u. folytatásánál a Hajcsár utca sarkára szükséges-e 
közvilágítási lámpát elhelyezni, ennek érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság  módosító javaslatát szavazásra: a Virág utcából 
nyíló köz (Virág u. 5-7.) elé is kerüljön egy lámpa felszerelésre, továbbá az M2 autóút fóti 
lehajtójánál lévő közvilágítási lámpák (6 db) üzemeltetését az Önkormányzat vállalja. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva 
 
Felteszi szavazásra a határozati javaslatot a módosításokkal. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva 

 
295/2012. (VI.27.) KT határozat 

Döntés a Fót Város közigazgatási területén található Veres P. u.-i, Munkácsy M. u-i 
közvilágítási lámpák pótlása ügyében. 

(178. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
- a Fót, Veres Péter utcában 2 db, a Munkácsy utcában 1 db közvilágítási lámpát 

szereltet fel a meglévő oszlopokra, továbbá a Virág utcából nyíló köz (Virág u. 5-
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7.) elé is kerüljön egy lámpa felszerelésre,  a 2012. évi költségvetésben szereplő, 
belterületi közvilágítási hálózat fejlesztése, bővítése sor terhére. 

- az M2 autóút fóti lehajtójánál lévő közvilágítási lámpák (6 db) üzemeltetését az 
Önkormányzat vállalja. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: kérelmezők értesítése 5 nap, megrendelés 15 nap  

 
Földi Pál képviselő: 
Ügyrendi javaslatában elmondja, hogy az Állattartási rendelet tárgyalásakor a hatálybalépés 
július 15-re való módosításának megszavazása nem történt meg, kéri ennek a napirendnek az 
újra megnyitását. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az Állattartási rendelet napirendet, 48. sz. előterjesztést javasolja újra megnyitni, mivel nem 
lett megszavazva a rendelet hatálybalépésére vonatkozó módosítási javaslat.  
Erre szavazást kér a képviselőktől.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
  
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a 48. sz. előterjesztés újra tárgyalása a Képviselő-testület többségi 
szavazata alapján megkezdődik.  

 
 

23. napirend     Az állattartás helyi szabályairól szóló önkormányzati rendelet 
megalkotása (48.sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szavazást indítványoz a rendeletbe való beépítésre vonatkozóan, hogy a rendelet hatályba 
léptetésének időpontja 2012. július 15. legyen. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

 
24. napirend  Döntés a Fót, Ferenczy I. utcán igényelt gyalogos átkelőhely 

létesítéséről. (180. sz. anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti a bizottsági véleményeket, az I. határozati javaslatot javasolják elfogadásra.   
Elmondja a helyi buszjárat útvonalának módosításával kapcsolatban, hogy a Fáy András 
Általános Iskola parkolója alkalmatlan arra, hogy oda nagy buszok beforduljanak. Javaslata 
szerint a Busz Kft.-től meg kellene kérdezni, hogy meg tudják- e változtatni a busz 
menetirányát. A busz a Kodály u. felől érkezne, így az iskola oldalán lévő járdán szállnának le 
a gyerekek. 
 
Csákai Gyula műszaki ügyintéző: 
Elmondja, hogy a buszosokkal szóban egyeztettek már erről. A Kisalag felől érkező busz nem 
kanyarodna be a Tessedik Sámuel utcába, hanem lemenne a Dózsa György úton a Kossuth 
utcáig, onnan a Károlyi utcán át a temető felé és onnan fordulna be a Kodály utcába az iskola 
felé. Ez már járatmódosítás lenne és km-ben is több lenne nekik. Jelezték továbbá, hogy a 
reggeli csúcsforgalom miatt a menetidő is hosszabb lenne, így változtatni kellene a 
menetrendet is, hogy időben odaérjenek a gyerekek az iskolába. Elvileg megoldható a busz 
menetirány változtatása, de próbakanyarodás még nem történt. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz az eredeti I. határozati javaslatot elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva 
 
 
 

296/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Fót, Ferenczy I. utcán igényelt gyalogos átkelőhely létesítéséről. 

(180. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete mint a Fót helyi közutak kezelője, 
felülvizsgálva a meglevő forgalmi rendet, annak fokozott balesetveszélyessége miatt úgy 
dönt, hogy a Ferenczy I. utca-Lovas utca és a Kodály Zoltán utca sarkán az utca 
forgalmi rendjét az alábbiak szerint megváltoztatja: 
 

− A Lovas utca felől érkező járműveknek „állj elsőbbségadás kötelező” táblát 
helyez ki, a Kodály Zoltán utca sarkán meglevő tábla oszlopának áthelyezésével.  

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Tanács utca-Kodály utca – Egyenes dűlő 
sarkán az Egyenes dűlő felőli forgalmi irányból érkezők számára a „elsőbbségadás 
kötelező” táblát helyeztet ki.  
  
3./ A Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az 1.-2./ pontban foglalt 
döntések alapján, a forgalmi rend változásával összefüggő közlekedési táblázási 
munkákat rendelje meg a Fóti Közszolgáltató Kft-nél (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.), 
annak éves karbantartási kerete terhére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az 1./-3./ pont vonatkozásában 2012. augusztus 1. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Véleménye szerint mindenképpen meg kell oldani a gyalogátkelőhelyet az iskolánál a 
gyerekek testi épsége miatt. Javasolja, hogy a járdaszigetnél mindenképpen fessék fel a 
gyalogátkelőhelyet, hogy a gyerekek biztonságosan és védetten közlekedhessenek. 
 

Földi Pál képviselő: 
Véleménye szerint, ha ott gyalogátkelőhely lesz, akkor felesleges a busz menetirányának 
megváltoztatása. Azzal egyet ért, hogy a leszállóhely kialakítása szükséges. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy nem minden gyerek érkezik busszal, és nekik is át kell menni az úton.  
Szavazást indítványoz, melyben javasolja a II. határozati javaslat újra tárgyalását a 
bizottságoknak, az átdolgozott anyagot a következő testületi ülésre újból terjesszék be. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
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297/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Fót, Ferenczy I. utcán igényelt gyalogos átkelőhely létesítéséről. 

(180. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja a Ferenczy István út (730 
hrsz) gyalogos közlekedésének fejlesztése érdekében a beruházás előkészítését szolgáló 
tervezést és a tervezési feladatok körét. 
 
- a Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges szempontok szerint, az 
újra kidolgozott anyagot a következő Képviselő-testületi ülésre terjessze be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület következő ülése. 
 
 
25. napirend      A Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló Városházának a Károlyi 

István Gyermekközpontban lévő, ma üresen álló iskolaépülete és 
környezete átalakításával történő megoldása megvalósítási ütemterve. 
(198. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság nem javasolja elfogadásra. Javasolják a korábbi Képviselő-testület 
határozatának visszavonását. Várja a bizottsági elnökök hozzászólásait. 
 
Lévai Sándorné képviselő PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésére kaptak egy levelet, mely 2012. 
április 2-án érkezett a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől. Ebben részletesen leírták hrsz. 
szerint, hogy melyek azok az ingatlanok a fóti Gyermekváros területén, melyeknek a 
vagyonkezelői jogáról nem mondanak le.  Leírták továbbá, hogy a Vagyontörvény alapján 
nem adható ingyenesen tulajdonba egy vagyonelem sem. A levél utolsó része szerint, amely 
az ingyenesen tulajdonba adás igényre vonatkozik jelezték, hogy az a Végrehajtási rendelet 
51. szakaszában foglaltaknak nem felel meg törvényileg. A levél szerint, amennyiben egy új 
vagyonhasznosítási koncepció kerül kialakításra, akkor a Polgármester Asszonyt, ill. Fót 
város Önkormányzatát értesíteni fogják.  
A Polgármester Asszonnyal folytatott rendkívüli ülésen április 10-én, melynek témája a 
Polgármesteri Hivatal elhelyezése volt, ez a levél akkor nem került kiosztásra a 
képviselőknek, így a teljes információk hiányában szavaztak. A Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság akkor nem tudott részt venni a rendkívüli ülésen ezért javasolják, hogy tárgyalják 
újra a Polgármesteri Hivatal elhelyezését, és vonják vissza a korábbi határozatot. 
 
Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész: 
Egy pontosításra hívja fel a figyelmet, miszerint a levél tulajdonba adásról szól, azt nem teszi 
lehetővé. Az üresen álló iskola igénybe vétele az kezelési jogra irányul, véleménye szerint 
ilyen kérelmet ez irányban még senki nem nyújtott be. Az ütemezési terv egyik pontja szerint 
kérvényt kell írni a kezelési jog megszerzésére. Ennek a szövegnek a pontosítása a Képviselő-
testület jóváhagyásával történne. A felmerülő kérdéseket addig tisztáznák. Amennyiben nem 
adható be a kérvény, mert nem szavazzák meg, úgy lekerül a napirendről.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
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Tudomása szerint ez a levél egy válasz egy másik levélre. Nem tudja, hogy abban milyen 
épületek voltak felsorolva, úgy gondolja, hogy ez a levél nem vonatkozik a városháza 
épületére. 
 
Lévai Sándorné képviselő PFB elnöke: 
A levélben felsorolásra került a Református óvoda épülete, a hozzátartozó épületek, a 
Népművészeti Szakközépiskola torna és rajztanterem, és a hozzátartozó műszaki földrészlet. 
Valóban nem szerepel az épületek között a volt FÖKE épülete, azonban a helyrajzi szám 
szerint 1565/2 amit megadtak, ezen a számon van a református óvoda épülete is. Ahhoz hogy 
a FÖKE iskola épülete le legyen határolva, ahhoz el kell készíteni egy leválasztási 
vázlatrajzot, aminek kivitelezése más területén történne. A Főépítész úr ütemterve szerint még  
a kérelem benyújtása előtt geodéziai felméréseket kellene készíteni, ami nem kevés költség. 
Véleménye szerint nem szabad befektetéseket tenni az Önkormányzatnak olyan területre, 
amely biztos, hogy nem fog tulajdonba kerülni, legfeljebb bérelni lehet, vagy vagyonkezelői 
jogokat kap rá.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke 
Az előterjesztésekből az derül ki, hogy csak használatról beszélnek. A Magyar Nemzeti 
Vagyonkezelő Zrt. leveléből az derül ki, hogy az ott lévő épületeket csak bérbe adják ki, 
vagyonkezelésről nem lehet beszélni. A levél utolsó bekezdése szerint dr. Molnár Zoltán arról 
tájékoztat, hogy az Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel egyeztetést folytat a Nemzeti 
Erőforrás Minisztérium a Károlyi Kastély együttesének hasznosításával kapcsolatban, tehát 
más céljuk van ezzel az épületegyüttessel. Egyet ért a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatával. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Véleménye szerint a kérvényt megelőző geodéziai felméréseket el kellene végeztetni, és 
benyújtani a kérvényt. 
 
Bukta András képviselő: 
Furcsállja a Képviselők szemléletváltozását. Véleménye szerint, ha nem szerzi meg az 
Önkormányzat a területet, akkor majd mások fogják megszerezni. Támogatja a Polgármester 
Asszony által elmondott javaslatot.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A kastély nem elidegeníthető nemzeti vagyon státuszban van. Véleménye szerint ez így 
helyes. A volt FÖKE iskolában nem Városházát, csak Polgármesteri Hivatalt tudnánk 
ideiglenesen elhelyezni. Fótnak Városházát kell építeni, ami nem halogatható, a jelenlegi 
hivatali állapotokat nem lehet elfogadni. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: 
Elmondja, hogy szívesen látná az új Városházát a Gyermekváros területén, de az új Nemzeti 
Vagyontörvény ezt nem teszi lehetővé. A FÖKE iskola épületének minősége is rossz.  
Vannak más lehetőségek (bankok, befektetők bevonása), amelyekkel meg lehet oldani, hogy 
új Városháza épüljön. Javasolja a korábbi határozat visszavonását. 
 
Koncz János képviselő: 
Javasolja, hogy vegyék le napirendről ezt az előterjesztést és tisztázzák a felmerült 
kérdéseket. 
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Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Elmondja, hogy korábban a volt FÖKE épületében többször is végzett karbantartási 
munkákat és az alkalmatlan arra, hogy ott városháza legyen.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Korábban a Gyermekvárosról már készültek felmérések, ütemezve volt, hogy átveszi a város. 
Nagyon érdekelné, hogy akkor ez miért állt le, és meddig jutottak ezek a felmérések.  
 
Koncz János képviselő: 
Javasolja ismét, hogy tárgyalják újra az előterjesztést. 
 
Lévai Sándorné képviselő PFB elnöke: 
Amennyiben nem lesz a határozat visszavonva, úgy az ütemterv megy tovább. Javasolja a 
testületnek, ha a határozatot nem akarják visszavonni, akkor függesszék azt fel a további 
felesleges költségek elkerülése miatt, és ne úgy legyen a településrendezési terv 
megtervezve, hogy a Gyermekvárosban lesz a városháza. 
 
Bukta András képviselő: 
Nem ért egyet Lévai Sándornéval, hogy bármikor felmondhatnák a bérleti szerződést-mert ez 
az államé- a Gyermekvárosban. Véleménye szerint ezt megtehetik az Önkormányzattal is a 
Polgármesteri Hivatallal is, bárhol is van az. Az állam dönthet úgy, hogy a Járásoknak adhat 
épületeket. Polgármester Asszony véleményével ért egyet. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Továbbra sem kapott választ, miért nem szólt neki senki arról, hogy történtek már korábban 
felmérések a Gyermekvárosban. Meddig jutottak el akkor, és mennyibe került mindez?  
Továbbá kérdésként fogalmazza meg, hogy Fót területének meghatározásakor beletartozik-e 
a Gyermekváros. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Javasolja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati javaslatát elfogadni, vonják vissza a 
korábbi határozati javaslatot, arra való tekintettel, hogy az ingyenes tulajdonba, vagy 
vagyonkezelésbe adás kérdése az abszolút bizonytalanná vált, és innentől fogva újra kell 
tárgyalni az városháza elhelyezésének kérdését, mert sürget az idő. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi szavazásra a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati javaslatát. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal,  3 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

298/2012. (VI.27.) KT határozat 
A Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló Városházának a Károlyi István 

Gyermekközpontban lévő, ma üresen álló iskolaépülete és környezete átalakításával 
történő megoldása megvalósítási ütemterve. 

 (198. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 
156/2012. (IV.10.) KT határozatát, mely szerint a Polgármesteri Hivatal elhelyezését a 
Károlyi István Gyermekközpontban lévő volt Ökumenikus Iskola ma üresen álló épülete 
és környezete átalakításával kell megoldani. 
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Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 

 

 

26. napirend  A Polgármesteri Hivatal jelenlegi területének valamint az 1526, 1527, 
1528/1 hrsz.-ú telkek által lefedett terület rendezésének lehetőségei a 
SZT és HÉSZ korszerűsítése során. (199. sz. anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javasolja levenni 
napirendről, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem fogadja el a határozati javaslatot. 
Javaslatuk szerint a Történelmi Városközpont Koncepciójáról külső szakértők bevonásával 
vitanapot, konzultációt tart július 31-én. 
 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatára a vitanap, konzultációs 
javaslatára. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal,  1 ellenszavazat és 1tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
 

299/2012. (VI.27.) KT határozat 
A Polgármesteri Hivatal jelenlegi területének valamint az 1526, 1527, 1528/1 hrsz.-ú 

telkek által lefedett terület rendezésének lehetőségei  
a SZT és HÉSZ korszerűsítése során.  

(199. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Történelmi 
Városközpont Koncepciójáról külső szakértők bevonásával vitanapot, konzultációt tart.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. július 31. 
 
 
Szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - 
elutasítva. 
 

300/2012. (VI.27.) KT határozat 
A Polgármesteri Hivatal jelenlegi területének valamint az 1526, 1527, 1528/1 hrsz.-ú 

telkek által lefedett terület rendezésének lehetőségei  
a SZT és HÉSZ korszerűsítése során.  

(199. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Polgármesteri 
Hivatal jelenlegi területe, valamint az 1526, 1527, 1528/1 hrsz.-ú telkek által lefedett 
terület rendezésének tervezetét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, Prof.Dr. Müller Ferenc főépítész 
Határid ő: azonnal 
 
 



38 

 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az ülésvezetést jogát átadja Pozderka Gábor alpolgármesternek. 
 
 
27. napirend  Döntés a fóti egyházközségek támogatásáról (182. sz. anyag) 

 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket.  
 
Szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

301/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a fóti egyházközségek támogatásáról  

(182. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fóti 
egyházközségek közösség formáló tevékenysége támogatásának 1.200 e Ft 
összegű keretét egyenlő arányban osztja fel az alábbiak szerint: 

• Fóti Baptista Gyülekezet:        200 e Ft 
• Fóti Evangélikus Egyházközség:      200 e Ft 
• Fót-Kisalag Református Egyházközség  200 e Ft 
• Fót-Központi Református Egyházközség  200 e Ft 
• Fóti Római Katolikus Egyházközség   200 e Ft 
• Görög Katolikus Egyházközség     200 e Ft 

 
2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fóti egyházközségekkel 
kötendő támogatási szerződéseket írja alá. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 
28. napirend  Javaslat intézményvezetői pályázati felhívás elfogadására. 
 (203.sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Elmondja, hogy ez az anyag sürgősséggel lett beadva, a bizottságok nem tárgyalták. Igazgató 
asszony megbízatása szeptember 30-án lejár, ezért kell a pályázatot minél előbb kiírni. A 
határozati javaslat szerint háromtagú értékelő bizottságot kell létrehozni. Valóban szükséges 
ez? 
 
Chorbák Zoltánné dr. jegyző: 
A közalkalmazottaknál a jogszabály előírja a bíráló bizottság meglétét. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Szavazást indítványoz, arra vonatkozóan, hogy a pályázat lebonyolításához értékelő bizottsági 
tagok megválasztására Gráf Mihály képviselő urat, Grigalek László képviselő urat, és Földi 
Pál képviselő urat javasolja.  
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Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslatot a kiegészítéssel elfogadására. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 

302/2012. (VI.27.) KT határozat 
Javaslat intézményvezetői pályázati felhívás elfogadására. 

(203.sz. anyag) 
 

A Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy 

1. elfogadja az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat intézményvezetői 
(magasabb vezetői) beosztás ellátására vonatkozó pályázati felhívást az előterjesztés 
1. számú mellékletét képező tartalommal. 

2. a határozat 1. pontja szerinti pályázat lebonyolításához 3 tagú értékelő bizottságot 
hoz létre és a bizottság tagjának az alábbi személyeket jelöli ki: 

- Gráf Mihály képviselőt, 
- Grigalek László képviselőt, 
- Földi Pál képviselőt. 

3. a pályáztatás során nem kér külső szakértői véleményt. 

4. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pont szerinti pályázati felhívás 
megjelentetéséről a Szociális, illetve az Oktatási Közlönyben, valamint a www.fot.hu 
és a www.kozigallas.gov.hu internetes honlapon. 

5. felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 2. pont szerinti értékelő bizottság 
javaslata alapján, a pályázati felhívás szerinti benyújtási határidőt követő képviselő-
testületi ülésre a vezetői pályázat elbírálására vonatkozó előterjesztés előkészítéséről. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1. , 2. pont esetén 2012. június 27. 

4. pont esetén  2012. július 15. 
5. pont esetén  a Képviselő-testület 2012. szeptember havi rendes ülése 

 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az ülésvezetést jogát visszaadja Cselőtei Erzsébet polgármesternek. 

 
29. napirend  Döntés a "Fóti Hírnök" c. lap kiadása és terjesztése tárgyában 

lefolytatott közbeszerzési eljárásban, továbbá döntés az 
önkormányzati honlap működtetése tárgyában (187.sz. anyag) 

 
 

Gráf Mihály képviselő: 
Ő, mint a Fóti Hírnök című lap kiadására és terjesztésére kiírt közbeszerzési bíráló bizottság 
elnöke elmondja, hogy öt pályázó részére küldték ki a pályázati felhívást.  Egy pályázati 
ajánlat érkezett. A tárgyalás során a szolgáltató engedett az árajánlatából. A végső árajánlat 
megfelelt, ez a színes verzióra szól. Amennyiben a Képviselő-testület ezt elfogadja, úgy a 
szerződést meg lehet velük kötni.  
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Az önkormányzati honlap működtetésére vonatkozóan elmondja, hogy versenyeztetési 
szabályzat szerinti pályázat zajlott le, három árajánlat lett bekérve. A vállalkozók közül 
Balatoni János a jelenlegi szolgáltató ajánlata volt a legolcsóbb, viszont ez egy korábbi 
ajánlatához képest lényegesen magasabb, amit a bizottság nem tudott értelmezni. A bizottság 
javaslata szerint Balatoni Jánost meghívják és egy külső szakértő véleményét kikérve tudnak 
majd közösen állást foglalni. Ennek várható költsége a teljes projekt értékének maximum 
10%-a. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Nem érti, hogy miért akarják eredménytelenné nyilvánítani a Fóti Hírnök pályázatot? Választ 
kér arra, hogy hatályos költségvetési rendelet képviselőtestület dologi során a „médiakiadások 
című soron”, hogy történt a felhasználás, milyen mértékű? 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: 
Elmondja, hogy „médiakiadások című sor” csak az újságra és a honlapra nyújt fedezetet, a TV 
felvételek eredetileg nem voltak belekalkulálva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr 19.22 perckor megérkezett a Képviselő-
testület ülésére, a létszám 10 fő.  
 
Földi Pál képviselő: 
A pályázatot körültekintőbben kellett volna kiírni. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Javasolja újratárgyalni határidőn belül a javaslatot. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Tekintettel arra, hogy az előbb a Pénzügyi osztály vezetője elmondta, hogy megvan a fedezet, 
erre való hivatkozással nem lehet elutasítani a javaslatot. Közbeszerzés tekintetében, ha a 
fedezet meg van, akkor kötelességünk eredményessé nyilvánítani a pályázatot a Fóti Hírnök 
újság ügyében.  
A honlap tekintetében az EEB bizottság nyilvánít véleményt és ennek alapján dönt a 
Képviselő-testület. Mivel a bizottság szakmailag nem látja át, és nem tudja mitől nőtt meg a 
költség, ezért javasolja egy külső szakértő bevonást, a korábban elmondottak szerint. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy az SZMSZ leszabályozza a sürgősséggel érkezett 
indítványokat. Az SZMSZ szerint megfelelnek-e ezek a sürgősségi indítványok a formai és 
tartalmi követelményeknek? Hiányolja azt a papírt, amin három képviselő kéri a 
Polgármestert vagy a Képviselő-testületet, hogy az adott anyagot sürgősséggel napirendre 
vegye. Elmondja, hogy sokallja az előterjesztésben leírt árakat a honlapra vonatkozóan. 
 
Verebes Viktor informatikus, rendszergazda: 
Nem érti, hogy ha 11 hónappal ezelőtt ki lett írva egy pályázat és megvett egy honlapot az 
Önkormányzat, ami teljes jogúan az övé, akkor miért kell egy új honlapot vásárolni?  Évente 
luxus új honlapot megcsinálni azért, mert tartalmi problémák vannak vele. A feltöltéseket és 
az adattartalmat kell rendbe tenni. A honlappal véleménye szerint semmi probléma nincs, és 
felesleges hozzá mobilverziót létrehozni. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Véleménye szerint a Fóti Hírnök pályázata eredményes, az nem egyértelmű számára, hogy 
melyik verziót fogadják el. A honlappal kapcsolatban egyet ért Gráf Mihály képviselő úrral 
külső szakértő bevonására vonatkozóan. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
A színes verziót kell elfogadni a pályázatban kiírtak szerint. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 
Csatlakozik Gráf Mihály képviselő úr javaslatához, az érvényes ajánlatot fogadják el, és 
nyilvánítsák eredményesnek a pályázatot. 
A honlapra vonatkozóan kérjenek fel szakértőt. 
 
Bukta András képviselő: 
A honlappal kapcsolatban véleménye szerint, amennyiben csak működtetni kívánjuk és 
feltölteni nem honlapot, rossz volt a pályázati kiírás, mert az ajánlat az a feltöltésre is 
vonatkozott. Ebből következik, hogy érvénytelenné kell nyilvánítani a pályázatot, és úgy 
kellene újra kiírni, hogy az csak a működtetésre legyen kiírva. 
 
Koncz János képviselő: 
Véleménye szerint ezt házon belül is meg lehetne oldani, és nem érti, hogy miért kell külső 
szakértőt bevonni. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Bukta András képviselő úrnak adott válaszában elmondja, hogy a pályázatot a működtetésre 
és feltöltésre vonatkozóan a Képviselő-testület döntése alapján írták ki. Arra nem gondoltak, 
hogy az árajánlat ilyen magas lesz. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz az eredeti I. határozati javaslatra, az újságra vonatkozóan. Elfogadják a 
Windhager Kft ajánlatát 470.000 Ft.-al, színes formában. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

303/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a "Fóti Hírnök" c. lap kiadása és terjesztése tárgyában lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban, továbbá döntés az önkormányzati honlap működtetése tárgyában  
(187.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Hírnök c. lap kiadására és 
terjesztés tárgyú közbeszerzési eljárás során a Bíráló Bizottság javaslatát elfogadva, 
továbbá áttekintve a tárgyban keletkezett jegyzőkönyveket, az alábbi döntést hozza: 
1.1./ az eljárás eredményes, 
1.2./ nyertes ajánlattevő: Windhager Kft. (székhely: 2120 Dunakeszi, Vörösmarty u. 2.) 
1.3./ a színes lap (C4) változatot fogadja el, a nyertes ajánlati ára: nettó 470.000,- Ft + 
áfa. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fóti Hírnök c. lap kiadására és terjesztésére 
kiírt közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő vállalkozási szerződés 2012. 
évi fedezetét a költségvetés 4/b. sz. mellékletében az 58. „Városi médiakiadások” sor 
terhére bruttó 596.900Ft/hó (nettó 470.000 Ft + ÁFA/hó) összegben biztosítja. 
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3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg, azt írja alá. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz az önkormányzati honlap működtetése tárgyában az EEB javaslatára, 
miszerint egy szakértő bevonásával vizsgálja meg, hogy mennyire helytállóak a pályázatban 
leírt adatok és számok.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 

304/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a "Fóti Hírnök" c. lap kiadása és terjesztése tárgyában lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban, továbbá döntés az önkormányzati honlap működtetése tárgyában  
(187.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
honlap működtetésére kiírt pályázatot, szakértő bevonásával vizsgáltatja meg. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a III-as számú határozati javaslatra.  
Szavazás eredménye: 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elutasítva. 
 

305/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a "Fóti Hírnök" c. lap kiadása és terjesztése tárgyában lefolytatott közbeszerzési 

eljárásban, továbbá döntés az önkormányzati honlap működtetése tárgyában  
(187.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja, hogy létrehoz helyi 
médiafeladatok ellátására vonatkozó korlátolt felelősségű társaságot. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

Koncz János képviselő: 
Mennyibe fog kerülni nekünk a szakértő? Nem lehet ez elkerülni? 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Előzetes tájékozódása alapján a várható költség a teljes projekt értékének maximum 10%-a. 
Fóton van olyan felsőfokú végzettségű informatikus, aki jelezte, hogy amennyiben felkérik 
hajlandó ingyen is megcsinálni ezt a szakértést. 
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30. napirend    Döntés közbeszerzési pályázat kiírásáról helyi televíziós szolgáltatás 
tárgyában (195.sz. anyag) 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket.  

 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 
Általános kérése, hogy amennyiben Polgármester Asszony kimegy a teremből, adja át az 
ülésvezetés jogát. 
 
Földi Pál képviselő: 
A félreértések elkerülése végett szerepeljen a határozati javaslatban a bruttó 600.000 forint. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket. Szavazást indítványoz a határozati javaslat módosítására: 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi televíziós 
szolgáltatást közbeszerzésére pályázatot kíván kiírni. 
2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati feltételek összeállítását 
készíttesse el az Emberi Erőforrás Bizottság és Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó 
bevonásával. 
 3./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pont szerint előkészített anyagot 
a közbeszerzéseknél szükséges szempontok szerint terjessze be a júliusi képviselő-testületi 
ülésre, illetve a közbeszerzési terv módosítását is készítesse el.  
4./A Képviselő-testület elfogadja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát a helyi televíziós 
közvetítés szolgáltatás költségének fedezésére tett javaslatát, a működési többletkamat bevétel 
terhére 2012. szeptember 01-től, havi bruttó 600.000 forint keretösszeg erejéig; 

 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 

306/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés közbeszerzési pályázat kiírásáról helyi televíziós szolgáltatás tárgyában  

(195.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi televíziós 
szolgáltatást közbeszerzésére pályázatot kíván kiírni. 
2./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati feltételek összeállítását 
készíttesse el az Emberi Erőforrás Bizottság és Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó 
bevonásával. 
 3./A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2. pont szerint előkészített 
anyagot a közbeszerzéseknél szükséges szempontok szerint terjessze be a júliusi 
képviselő-testületi ülésre, illetve a közbeszerzési terv módosítását is készítesse el.  
4./A Képviselő-testület elfogadja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát a helyi 
televíziós közvetítés szolgáltatás költségének fedezésére tett javaslatát, a működési 
többletkamat bevétel terhére 2012. szeptember 01-től, havi bruttó 600.000 forint 
keretösszeg erejéig; 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
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31. napirend    Döntés a Fót, Béke u. 36. szám alatti ingatlan FÖKE általi felújításának 
támogatása kapcsán (206.sz. anyag) 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a határozati javaslatokat. 
Javaslat szerint a Garay János Általános Iskola akadálymentesítése kapcsán használható 
ajtókat vettek ki, amennyiben találnának számukra megfelelőt, akkor abból beépíthetnének 
egy ajtót. 
 
Koncz János képviselő: 
Javasolja az ajtó megvizsgálását a felújítás lehetőségére. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 
Szó szerint kéri jegyzőkönyvezni: Első megjegyzése a fényképek alapján, hogy itt ugyan 
lecserélhetik az ajtót, de a jobb alsó sarokban látható fénykép tanúsága szerint itt nem az 
ajtóval van baj, hanem egész egyszerűen ferde az ajzat, úgyhogy ez a lecserélt ajtónál is 
ugyanúgy probléma lesz. Itt nekünk a fényképen a jobb alsó sarokban az a 2 cm-es hézag az. 
Lehet, hogy csal ez a kép, de ez innen így néz ki. Második megjegyzése, hogy ez is egy 
sürgősségi indítvány, amit saját rendeletünk szerint a mai napon nem tárgyalhatnánk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz, az I. határozati javaslat, módosítással történő elfogadására, miszerint 
az utolsó mondat kiegészítésre kerül azzal, hogy: 
Jelen határozatával a Képviselő-testület az elvégzendő munkákhoz felajánlja a Garay János 
Általános Iskolából egy éve kiszerelt volt bejárati ajtókat, amennyiben műszakilag 
beépíthetőnek nyilvánítják. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 

307/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Fót, Béke u. 36. szám alatti ingatlan FÖKE általi felújításának támogatása 

kapcsán (206.sz. anyag) 
 

- Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti 
Ökumenikus Közművelődési Egyesület által használt a  Fót, Béke u. 36. sz. alatti 
ingatlanon működtetett Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium 2. sz. 
melléklete szerinti állagmegóvó munkálatok bejelentését tudomásul veszi, a 
felújítási munkáinak elvégzéséhez tulajdonosi hozzájárulását adja, mely nem 
pótolja az esetlegesen szükséges hatósági engedélyeket. 

- Jelen határozatával a Képviselő-testület az elvégzendő munkákhoz felajánlja a 
Garay János Általános Iskolából egy éve kiszerelt volt bejárati ajtókat, 
amennyiben műszakilag beépíthetőnek nyilvánítják. 

 Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 Határid ő: azonnal 
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32. napirend    A Fóti Horgász Egyesület haszonbérleti szerződés, a Fóti Somlyó-tó 
rehabilitációja (200. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Várja a kérdéseket, hozzászólásokat. Nem érti miért lett sürgős a beadvány. 
 
Szántóné János Ildikó városfejlesztési osztályvezető: 
Elmondja, hogy két dolog van az előterjesztésben, az egyik a horgászok szerződése, a másik a 
Somlyó-tó rehabilitációs terve. A horgászokról szóló elterjesztés ügyében áprilisban született 
egy KT határozat, amiben különböző lehatárolásokat kell megtennünk, és ezeket majd a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság fogja jóváhagyni, és a szerződés ezzel együtt kerül majd 
elfogadásra. A lehatárolások megvannak, egy hete készültek el, a szerződés még készülőben 
van, engedélyek vizsgálata miatt, a júliusi KT-ra elkészül. Most csak az áprilisi KT határozat 
módosítása van az előterjesztés első pontjában. 
A többi a tó korábbi tervének az aktualizálásáról szól. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem ért egyet a csatornahálózat kiterjesztésével, mert jelenleg erre nincs fedezet. A Márton-
patak tisztítására van fedezet. Javasolja a horgászokra vonatkozó szerződés megkötését július 
30-ig. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Egyet ért Pozderka Gábor alpolgármester javaslatával. Elmondja, hogy két hónapja létrejött 
egy munkacsoport annak érdekében, hogy megvizsgálják tó környéknek rehabilitációját. Ezt a 
munkacsoportot eddig senki nem hívta össze. Az előterjesztésben leírt elképzelések nem 
állják meg a helyüket. Javasolja, hogy hívják össze a munkacsoportot. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az ülésvezetést visszaadja Cselőtei Erzsébet polgármester asszonynak. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a Horgász Egyesület szerződése lassan már egy éve húzódik.  
 
Koncz János képviselő: 
A tó környékét felül kellene vizsgálni, a szivattyú telep környékén ember magasságú gaz van, 
meghibásodás esetén ez gondot fog okozni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a korábbi 207/20122 (IV.25.) Határozatba minden el lett mondva ezzel 
kapcsolatban, de ez nem lett végrehajtva. A szerződést már régen meg kellett volna kötni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a horgász egyesület szerződését tavaly októberben már előterjesztette, de le 
kellett venni a napirendről.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, az I. határozati javaslat első pontjának elfogadását. 
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Szotyori Judith Jogi szakértő:   
Ő javasolta annak idején, hogy a szerződést a napirendről vegyék le. A haszonbérleti 
szerződést elkészítette, ez a szerződés a halászati jogra vonatkozik. A területre hasznosítási 
szerződést kell kötni, ehhez viszont szükség volt a területelhatárolási vázrajzra. Ez most 
péntekre készült el. Sok tisztázatlan kérdés volt a Horgász Egyesületre vonatkozó 
előterjesztett iratok tekintetében is. Mindaddig, míg ezek nem kerülnek tisztázásra, valamint 
tisztázásra nem került az a tény, hogy a jelenlegi halászati hatóságot mely szerv képviseli- ez 
csak tegnap dőlt el, hogy Gödöllőn van a Halászati Hatóság. Nem tisztázódott az sem, hogy a 
Fóti Önkormányzatnak a törvény erejénél fogva van a halászati engedélye, és a halászati 
engedély haszonbérbe adása jogszerűen 2012.július 30-ig szól a Horgász Egyesület javára. 
Úgy gondolja, hogy a júliusi ülésre elkészül a szerződés, és ha a testület felhatalmazza a 
Polgármester Asszonyt annak aláírásra, még mindig időben lesznek, hogy folyamatosan 
gyakorolhatják a halászati engedélyhez való jogukat. A jogszabályváltozások miatt, amint 
megkapják az új engedélyt, a Halászati Hatósághoz újra be kell jelenteni, attól függetlenül, 
hogy mikor kapják meg. Amikor lejár a halászati engedélyre a haszonélvezeti jog, a 
következő naptól újabb engedélyt ad a törvény erejénél fogva az erre jogosult önkormányzat. 
Az önkormányzatot ez a törvény erejénél fogva illet meg, nem származékos jog. Határidő 
hosszabbítást kérnek, a szerződést július végén meg lehet majd kötni. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Emlékezteti a Polgármester Asszonyt, hogy a tó fejlesztésére létrehozott munkacsoportra 
vonatkozóan ő a felelős, ő nem hívta össze. A feladatot kinek adta ki? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy ez ügyben őt nem keresték, többször is összehívhatták volna a bizottságot. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottságok hivatalosan és pontosan a szabályok szerint tartják az üléseket. 
A formális működést nem szabad háttérbe szorítani, az informálishoz képest. Nem ért egyet a 
Polgármester Asszony véleményével, neki kellett volna kiadni a feladatokat. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja ügyrendi javaslatát. Kéri, hogy a szavazás pontonként történjen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz, az I. határozati javaslat első pontjának elfogadására, miszerint 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 
207/2012. (IV.25.) önkormányzati határozatában a Fóti Horgász Egyesülettel kötött 
haszonbérleti szerződés meghosszabbítására vonatkozó szerződés aláírásának 2012. július 1-i 
határidejét 2012. július 30-ig meghosszabbítja, a szerződés tervezet a Képviselő-testület elé 
2012. júliusi rendes ülésén kerüljön előterjesztésre.   
 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz, az I. határozati javaslat második pontjának elfogadására, Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti Somlyó-tó és környéke” 
megnevezéssel hasznosítási terv készítését indokoltnak tartja.  Ennek előkészítésére a tó 
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jelenlegi vízminőségi állapotát három mintavétellel (kémiai, és biológiai vizsgálat) meg 
kívánja vizsgáltatni. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elutasítva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz, az I. határozati javaslat harmadik pontjának elfogadására, miszerint 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Somlyó-tó és 
környékének szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötése végrehajtásának – műszaki, 
pénzügyi, technikai – feltételeit meg kívánja vizsgáltatni, különös tekintettel a Márton patak 
kitisztítására és ezt a Képviselő-testület 2013. januári rendes ülésére viszi döntés céljából.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elutasítva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz, az I. határozati javaslat negyedik pontjának elfogadására, miszerint 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2. pontban meghatározott 
feladatok elvégzését a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület által meghozott a 2012. 
évi költségvetésről szóló 3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete környezetvédelmi keret sor 
terhére biztosítja 250 000,- Ft keretösszeg erejéig.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és  2 tartózkodás mellett, - elutasítva. 
 
 

308/2012. (VI.27.) KT határozat 
A Fóti Horgász Egyesület haszonbérleti szerződés, a Fóti Somlyó-tó rehabilitációja 

(200. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy  
 

- a Képviselő-testület 207/2012. (IV.25.) önkormányzati határozatában a Fóti 
Horgász Egyesülettel kötött haszonbérleti szerződés meghosszabbítására 
vonatkozó szerződés aláírásának 2012. július 1-i határidejét 2012. július 30-ig 
meghosszabbítja, a szerződés tervezet a Képviselő-testület elé 2012. júliusi rendes 
ülésén kerüljön előterjesztésre.  
 

- Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fóti 
Somlyó-tó és környéke” megnevezéssel hasznosítási terv készítését nem tartja 
indokoltnak. 
 

- Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elutasítja, hogy a Fóti Somlyó-
tó és környékének szennyvízcsatorna-hálózatba történő bekötése 
végrehajtásának – műszaki, pénzügyi, technikai – feltételeit meg kívánja 
vizsgáltatni, különös tekintettel a Márton patak kitisztítására és ezt a Képviselő-
testület 2013. januári rendes ülésére viszi döntés céljából.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: előterjesztés vonatkozásában 2012. júliusi rendes ülése, szerződés 2012. július 
30. 

Gráf Mihály:  
Elmondja, hogy nem arról van szó, hogy nem akarják rehabilitálni a tó környékét. Kéri, hogy 
hajtsák végre az áprilisi határozatot, és a Polgármester Asszony hívja össze a korábban 
megszavazott munkacsoportot, hogy elvégezzék a feladatokat. 
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Földi Pál képviselő: 
Emlékeztet, hogy ő már korábban a 71. sz. vasúti vonal tervezésénél javasolta a Képviselő-
testületnek, hogy legyen oda csatorna tervezve, és akkor a Polgármester Asszony nemmel 
szavazott. 
 
 
33. napirend   Döntés a fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai 

korszerűsítése tárgyú KMOP-3.3.3-11-2011-0118 azonosító számú 
projekt kivitelezése tárgyában közbeszerzési eljárás lefolytatásáról. 
(136/A anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A közbeszerzési eljáráshoz külső bizottsági tagnak javasolja Szabó Mihály képviselőt és 
Földi Pál képviselőt. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Véleménye szerint sürgősséggel nem kerülhetett volna az ülésre az ez anyag sem. Az 
anyagokat időben kellene elkészíteni, és nem lennének a határidőkkel elmaradva. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A sürgősségnek az az oka, hogy jó lenne már az új kazánnal fűteni télen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz Bíráló Bizottsági tag delegálására Szabó Mihály képviselő személyére. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz Bíráló Bizottsági tag megválasztására Földi Pál képviselő személyére. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására a bizottsági tagokkal. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

 
309/2012. (VI.27.) KT határozat 

Döntés a fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése 
tárgyú KMOP-3.3.3-11-2011-0118 azonosító számú projekt kivitelezése tárgyában 

közbeszerzési eljárás lefolytatásáról.  
(136/A anyag) 

 
 

1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást folytat le, a fóti Fáy 
András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyú KMOP-
3.3.3-11-2011-0118 azonosító számú projekt kivitelezése tárgyában. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy az 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást - Fót Város Önkormányzata érvényes és hatályos 
Közbeszerzési Szabályzata rendelkezéseire figyelemmel - folytassa le. 

3. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 1./ pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárás Bíráló Bizottság tagjai Szabó Mihály képviselő és Földi Pál képviselő, 



49 

 

továbbá Nikolettiné dr. Tóth Éva és Szabó László köztisztviselők, illetve Dobsa 
Sándor közbeszerzési tanácsadó. 

4. A Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről, 
illetve az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntés jogát a 
hatályos Közbeszerzési Szabályzat 24.§ (2) bekezdés alapján a polgármesterre 
delegálja. 

5. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tárgyban 2012. június 21-én kelt 
ütemtervet elfogadja. 

           Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
           Határidő:2012. július 27. 
 
 
34. napirend  A napközbeni sürgősségi ügyelet tárgyában kötött támogatási 

szerződés meghosszabbítása (204. sz. anyag) 
 
 
Földi Pál képviselő: 
Elmondja az éjszakai orvosi ügyeleti ellátással kapcsolatban, hogy jelenleg Fót Város nem 
kötelező feladatként ellátja 800.000 Ft-ért a nappali ügyeleti ellátást, amit mindenki áldásos 
tevékenységnek tart, de sajnálja Fót Város részéről, hogy 4 óra ügyeleti ellátásra meg 
elveszik az OEP támogatást, ezt nem tudja elfogadni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
 

310/2012. (VI.27.) KT határozat 
A napközbeni sürgősségi ügyelet tárgyában kötött támogatási szerződés 

meghosszabbítása  
(204. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Dunakeszi Mentők 
Alapítvánnyal 2012. június 14-én kötött Támogatási szerződést a jelen előterjesztés 1. sz. 
melléklete szerinti tartalommal 2012. július 31-ig terjedő időtartamra meghosszabbítja. 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert az 1. pontban foglaltak végrehajtásához 
szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 

 
35. napirend    Pest megyei „Kulturált Települési Környezeti Díj” és „Pest Megyei 

Építészeti Nívódíj”(167. sz. anyag) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kéri a hozzászólásokat, véleményeket. 
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Molnár Krisztina közm űvelődési referens: 
Elmondja, hogy az előterjesztésbe leírt épülettel, a Kisalagi Közösségi Ház épületével, 
szerettek volna pályázni. Felvették a kapcsolatot Németh József tervezővel, aki jelezte, hogy 
tudja teljesíteni a pályázat bizonyos feltételeit. Az építészeti dokumentumok összeállításánál 
derült ki, hogy sajnos a használatbavételi engedélyt annak idején nem kérték meg, ez pedig a 
pályázati feltételek között van. Ezzel az épülettel így nem tudnak pályázni a díjra.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kéri megvizsgálni, hogy kinek kellett volna megkérni ezt a használatbavételi engedélyt. 
Véleménye szerint ez az épület alkalmatlan a nívódíj pályázatra.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Egyet ért Pozderka Gábor alpolgármester úrral. Hogyan lehet az, hogy 5 éve nincs az 
épületnek használatbavételi engedélye? Javasolja, hogy keressék meg a felelősöket és tegyék 
meg a szükséges intézkedéseket.  
 
Lévai Sándorné Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke: 
Javasolja, hogy a Hivatal vizsgálja meg az összes önkormányzati épület használatbavételi 
engedélyét. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Emlékeztet, hogy tavasszal hoztak arról is egy döntést, hogy kerüljön felmérésre, hogy 
melyik önkormányzati intézményben nincs elvégezve az érintésvédelmi vizsgálat, ennek mi 
a költségvonzata és kerüljön vissza a testület elé döntésre, szerinte már régen lejárt a 
határidő. 
 
Tóth Imre műszaki ügyintéző: 
Az intézményektől már bekérték a dokumentációkat, egy részük már be is érkezett. Ebben 
már benne van a tűz és villámvédelem is. Megpróbálják a júliusi ülésre előkészíteni az 
anyagot. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - elutasítva. 
 

311/2012. (VI.27.) KT határozat 
Pest megyei „Kulturált Települési Környezeti Díj” és 

 „Pest Megyei Építészeti Nívódíj” 
(167. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem nyújt be 
pályázatot a Pest Megye Önkormányzata által kiírt - „Pest Megye Önkormányzatának 
Építészeti Nívódíjára”.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy 4 éve ki foglalkozott a használatbavételi engedélyekkel? 
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Bartos Sándor alpolgármester: 
Javasolja, hogy a pályázatra nevezzék be a Fáy András Általános Iskola épületét. 
Válasz: már több mint 5 éve lett átadva, nem felel meg. 
 
 
36. napirend  Döntés a Fót, Kossuth u. 30. szám alatti bérlakás felújításának 

kivitelezése kapcsán (25/A anyag) 
 

 
Gráf Mihály képviselő: 
Javasolja, hogy készüljön egy tételes árazatlan műszaki költségvetés a pályázatban, mivel 
korábban rosszul lett felmérve a lakás felújítási igénye. 
 
Földi Pál képviselő: 
Javasolja, hogy fóti vállalkozókat részesítsenek előnybe. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Javasolja, hogy az önkormányzati honlapon készítsenek egy adatbázist, amely tartalmazná a 
vállalkozókat, szükség szerint innen azok könnyen elérhetőek lennének. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Egyet ért a javaslattal, amennyiben precízen dolgozik a hivatal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz, hogy a határozati javaslatba kerüljön bele az árazatlan költségvetés. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz, hogy a határozati javaslat kiegészítéssel való elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

312/2012. (VI.27.) KT határozat 
Döntés a Fót, Kossuth u. 30. szám alatti bérlakás felújításának kivitelezése 

kapcsán (25/A anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Kossuth u. 30. 
sz. alatti bérlakás felújítása” tárgyában lefolytatott vállalkozói ajánlatkérői eljárásra az 
ALEXA-VILL. Kft. és 
az ARAVYS Kft. által benyújtott ajánlatait érvényte lennek, a versenyeztetési eljárást 
eredménytelennek nyilvánítja.  
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban meghatározott 
felújítás során, az alábbiakban felsorolt munkák tételes, árazatlan költségvetését és 
műszaki leírását készíttesse el: 
2.1./ A lakás ablakainak és erkély ajtójának cseréje; 
2.2./ A fűtés megoldása, cserépkályha felújításával, vagy új fűtési mód kialakításával; 
2.3./ A lakás fürdőszobájának, WC helyiségének, a lakás vizesblokkjának felújítása 
(szaniterek, fali csempe cseréje); 
2.4./ A lakás villamos hálózatának teljes felújítása, érintésvédelmi felülvizsgálata, 
villanyóra felszerelése, a szükséges hatósági engedélyeztetés lebonyolításával. 
2.5./ A lakásban a meglévő csempe burkolatok javítása, pótlása; 
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2.6./ A parkettaburkolat cseréje laminált parkettára; 
2.7./ A lakás belső tisztasági festése, a vakolat javítása, a bejárati ajtó, illetve a beltéri 
ajtók mázolása; 
3./ A Képviselő-testület 2./ pontban meghatározott munkálatok elvégzésére Fót Város 
Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata alapján – új vállalkozói 
ajánlatkérői eljárás kiírásáról dönt.  
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a 2./-3./ pontban meghatározott 
vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően készíttessen előterjesztést a 
nyertes személyének kiválasztása, továbbá a munkálatok fedezetének biztosítása 
tárgyában, - döntéshozatal végett. 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntések 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő:1./ azonnal, 
 2./ pont (tételes költségvetés és dokumentáció elkészítésére): 8 nap  
3./ pont szerinti vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatására: augusztus; 
4./ pont szerinti előterjesztés elkészítésére: a Képviselő-testület 2012. szeptember havi 
rendes ülése. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megköszöni a Képviselő-testület eddigi munkáját, a nyílt ülést bezárja, és áttér a zárt ülés 
napirendjének megtárgyalására.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. június 27-ei  rendes nyílt ülését 20 óra 55 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. június 27-ei nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 20 
óra 55 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. június 27-ei nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 

 
 
 
 

 
Chrobák Zoltánné dr.  
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. július 5.  


