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15/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. július 17-én 

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

 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Pozderka Gábor alpolgármester, 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
  Bukta András képviselő,  
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
  Szabó Mihály képviselő.  
 
Távol vannak:  Bartos Sándor alpolgármester 
   Fábry Béla képviselő 
   Földi Pál képviselő 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                    jogi tanácsadója. 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak:  
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2012. július 17-ei rendkívüli 
ülésén megjelenteket, amelyet megnyit. Megállapítja, hogy a testület 8 fővel határozatképes.  
Ismerteti, hogy a kiküldött meghívó alapján a 198-as számú anyagot javasolta újratárgyalásra.  
A Városházának a Károlyi István Gyermekközpontban lévő, ma üresen álló iskolaépületében 
történő elhelyezéséről szólt az előterjesztés. A Főépítész Úr tett egy javaslatot az ütemezésre 
és a további lépésekre, ezt a határozati javaslatot a Képviselő-testület nem fogadta el, ill. egy 
módosított határozat lett elfogadva, amelyben visszavonták a korábbi áprilisi határozatot, 
amely arról szólt, hogy az Ökumenikus iskola épülete környezete átalakításával meg kell 
oldani a Polgármesteri Hivatal elhelyezését. Az újratárgyalás során az eredeti határozati 
javaslatot kell feltenni szavazásra.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: a 298/2012. (VI.27.) számú határozatot, ez van a 
meghívóban. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az eredeti határozati javaslatot, igen most újratárgyaljuk. 
Nem ezt, hanem az eredetit tesszük fel.  
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Háttérből hallatszik, hogy figyelmeztetik a Polgármester asszonyt, hogy a meghívóban nem az 
szerepel, hanem a 298/2012. (VI.27.) számú határozat újratárgyalása. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó rendben van, akkor a 298/2012 (VI.27.) számú 
határozatot teszem fel, amely így szól:  
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.  
Erről szól a határozat, az eredeti határozati javaslat, pedig úgy szólt, hogy:  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri Hivatal 
elhelyezését szolgáló Városházának a Károlyi István Gyermekközpontban lévő, üresen álló 
iskolaépületben és környezetében történő elhelyezése akció- és ütemtervét elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület minden további ülésére készüljön a 
megvalósítás helyzetéről jelentés.  
Ehhez képest lett elfogadva, a 298/2012 (VI.27.) számú határozat, amiben vissza lett vonva a 
156/2012. (IV.10.) számú határozat. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: elméletileg igen az eredetit kell feltenni 
szavazásra, amennyiben nem érkezik hozzá módosító javaslat a Képviselő-testülettől. Van 
egy határozati javaslatunk, gyakorlatilag van egy anyagunk, a 198-as, aminek van egy 
határozati javaslata, most ezt újratárgyaljuk. Most mindenkinek meg van a joga, hogy tegyen 
javaslatot, amire meglesz a 6 szavazat az lesz végrehajtva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én az eredetit teszem fel, aztán majd maximum kérünk egy 
állásfoglalást a Kormányhivataltól. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: álláspontom szerint a döntést kell alapul venni. Azért kell a 
döntést alapul venni, mert azt tárgyaljuk újra, ez a 298/2012 (VI.27.), aminek alapján a 
meghívó is így ment ki. Tehát a 298/2012 (VI.27.) számú KT határozat ismételt 
megtárgyalásáról van szó. Ezt kell alapul venni. Egyszer lehet ismételten megtárgyalni. 
Három napon belül a Polgármester kezdeményezheti az ÖTV. 35.§ (3) bekezdése alapján. Ha 
a Polgármester az önkormányzati érdeket sértőnek tartja a döntést, joga van azt 
felfüggeszteni, ismételten összehívni a testületet és ismételten megtárgyaltatni azt a döntést. 
Tehát ez a polgármester jogosítványa. Álláspontom szerint ez eléggé kötött, egyértelműen 
értelmezhető. Tehát itt volt egy döntés, azt tárgyaljuk újra, és a testület ebben fog ismételten 
dönteni. Önkormányzati érdeksértőnek tartotta Polgármester asszony, és joga volt ezt 
megtenni. A határidők megfelelnek a törvénynek, 3 napon belül kezdeményezte, úgy hogy 15 
napon belül kellett a Képviselő-testületi ülést összehívni, ez idáig teljesen megfelel formailag. 
Közben megkaptam az Önkormányzati Törvényt, idézem az 1990. évi LXV. törvény 35§(3) 
szerint: „A polgármester, ha a képviselő-testület döntését az önkormányzat érdekeit sértőnek 
tartja, ugyanazon ügyben egy alkalommal kezdeményezheti a döntés ismételt megtárgyalását. 
A kezdeményezést az ülést követő három napon belül nyújthatja be, a képviselő-testület a 
benyújtás napjától számított tizenöt napon belül dönt.” 
Tehát így szól a törvény, ennek alapján kérem a Képviselő-testület tárgyalását. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a 298/2012 (VI.27.) számú határozatot teszem fel 
szavazásra.  
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Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: igazat ad Jegyző asszonynak és elmondja, hogy 
abban a szerencsés helyzetben vannak, hogy tartalmilag, gyakorlatilag vagy a döntést vagy az 
előterjesztést tárgyalják újra, tartalmilag ugyanott fognak tartani ahol tartanak. 
 
Gráf Mihály képviselő EEB elnöke: Jegyző asszony is elmondta, az ÖTV beidézett 
rendelkezése szerint, hogy önkormányzati sérelem esetén teheti ezt meg a Polgármester. 
Elmondja, hogy ő erről semmilyen értesítést nem kapott, mi ez az önkormányzati 
érdeksérelem? Ezt szeretné tudni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: véleménye szerint ezt korábban már elmondta, de ismét 
elmondja. Azoknak a számításoknak az alapján, amit korábban a Főépítész Úr készített az 
látható volt, hogy összeg tekintetében az a megoldás a legjobb, de még csak nem is arről szólt 
az a határozat, hanem arról, hogy egyáltalán tudnak-e kezdeni lépéseket tenni, hogy azt az 
épületet megkapják, és egyáltalán tudjanak a Gyermekvárosban  valamiféle épületre jogot 
szerezni. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: az elmúlt alkalommal elmondta, de most is 
elmondja, hogy a módosító határozati javaslatot a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság tárta a 
Képviselő-testület elé, mégpedig annak az információnak a birtokában, hogy a Nemzeti 
Vagyonkezelőtől megérkezett levél a képviselőkhöz az eredeti döntés előtt nem jutott el.  
Nemzeti Vagyonkezelő levélben le van írva, hogy az új Nemzeti Vagyon Törvény szerint 
tulajdonba egyáltalán nem kaphatja az önkormányzat azt a területet, kezelési jogba pedig a 
Gyermekközpont jelen pillanatban, ill. az őt felügyelő felügyeleti szerv pedig nem kíván 
lemondani a felügyeleti jogról. Azt hogy az anyaghoz jegyzőkönyvek voltak csatolva, ahol a 
Czikó Benjáminnal tárgyalt a Polgármester asszony meg a Főépítész, az semmiféle 
kötelezettséggel nem jár, a felügyeleti jogot gyakorló szervre. Annak idején, amikor a 
Középiskolának a bérleti dolgát intézték a Polgármester asszony és az Alpolgármesterek, 
akkor Esztergomba kellett menniük, mert ott intézik ezeket a vagyon jellegű jogokat. Ott van 
rá hatáskör és nem pedig itt a Gyermekvárosban. Tehát a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság úgy 
ítélte meg, hogy mivel nem kapjuk tulajdonba, vélhetően másnak a területére invesztál be az 
önkormányzat 300 vagy annál több nagyságú pénzeszközt, soha nem lesz olyan, mint egy új 
polgármesteri hivatal, és ha hozzá is járulnának ahhoz, hogy oda mi építkezzünk, és azt 
használjuk, nagy valószínűséggel bérleti díjat kellene fizetni érte. Ezért javasoltuk, azt hogy 
az áprilisi határozatot vonja vissza a képviselő –testület és tárgyalja újra a városházának a 
helyét. Még azt se mondtuk, hogy hol legyen, csak azt kérték, hogy tárgyalják újra 
városházának a helyét. Erre a legutolsó döntésnél a megfelelő számú szavazat meglett, tehát 
így találták a képviselők minősített többségben, hogy ez helyes ez a javaslat, és ezt a 
javaslatot függesztette fel a polgármester asszony, tehát a következőben arról fogunk dönteni, 
hogy újratárgyaljuk a városháza elhelyezési ügyét, új helyet találunk neki, vagy pedig nem.   
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy abban a levélben ez az épület nem volt 
benne, amit képviselő asszony említett. Pontosan arról szólt az a határozati javaslat, hogy 
egyáltalán elinduljanak-e ezek a tárgyalások. Ígéretünk van rá, hogy megkapjuk-e azt az 
épületet. Erről volt egy döntés, hogy a városházát ott helyezzük el, nincs érelme újra kezdeni. 
Véleménye szerint ezt az elmúlt testületi-ülésen részletesen megtárgyalták. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: az a levél, amit a Lévai képviselő asszony említett, 
az valóban nem említi a volt FÖKE iskolának az épületét. Azt valóban említi, hogy a 
Gyermekváros területén található épületeket, amiket egy korábbi levélben, KT határozat is 
volt róla, hogy szeretnénk kezelésbe kapni, hogy ezeknek az épületeknek a tulajdon jogát esze 
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ágában sincs az illetékes szervnek, Fót Város Önkormányzatának átadni. A rossz hír az eddig 
tart, a jó hír az az, hogy a tulajdonjogot nem is kértük, mert eszünk ágában sem volt 
tulajdonjogot kérni. Kezelési jogot kértünk, a városnak tökéletesen elegendő lenne, ha 
mondjuk 99 évre a kezelési jogát megkapná, azt hozzá teszem, hogy ezeket a köröket 
egyébként már rég le is lehetett volna futni. Már tényleg ott lehetnénk a végső fázisban, hogy 
vagy a kezelési jogot sem kapjuk meg vagy pedig megkapjuk a kezelési jogot. Ha megkapjuk 
a kezelési jogot, akkor lehetne azon gondolkozni, hogy akkor mikor írjuk ki a közbeszerzést, 
ha meg nem kapjuk meg a kezelési jogot, akkor magától értetődően ott lenne a második 
alternatíva az ÁFÉSZ épületére, mellé és körbe, hiszen akkor nincs más lehetőség ahhoz, 
hogy a polgármesteri hivatalnak az épületét egy megfelelő környezetben elhelyezzük. Most 
igazából arról fogunk dönteni, hogy ez a 298/2012 (VI.27.) számú KT határozat, ami 
visszavonta a 156/2012 (IV.10.) KT határozatot, most arról fogunk dönteni, hogy 
visszavonjuk-e a 156-os határozatot. Hiszen újratárgyaláson van előttünk, nincsen semmiféle 
érvényes KT határozat, ugye most kell arról ismét dönteni, hogy a 156-os határozatot 
visszavonjuk-e vagy sem. Azt kérem elsősorban Polgármester asszonytól, hogy ha most egy 
olyan döntés születik, ami a FÖKE épületére vonatkozó testületi határozat marad érvényben, 
hogy akkor ezeket a dolgokat fel kéne pörgetni, mert körülbelül már 7 hónapja húzódik ez az 
egész. A levélre visszatérve, amiről szó volt. Kaptak egy másik anyagot is egy jegyzőkönyvet, 
aminek a dátuma 3 héttel későbbi. Abban arról van szó, hogy a NEFMI-től volt ott egy 
képviselő, aki elmondta, hogy akkor milyen lépésekkel kezdeni az önkormányzatnak azt a 
folyamatot, hogy ha a kezelési jogot meg akarja szerezni. Ebből kifolyólag is véleménye 
szerint ez nem lett elutasítva, amikor három héttel utána elmondják a Polgármester 
asszonynak és a Főépítész úrnak azon a tárgyaláson, hogy milyen lépéseket kell megtenni és 
milyen papírokat kell beszerezni. Tehát nincs ez még lefutva, amennyiben marad a FÖKE 
épületére vonatkozó döntés, akkor a szeptemberi testületi ülésig ezt végérvényesen le lehet 
futni, hogy lehet-e a volt FÖKE épületével egerészni valamit vagy sem. 
 
Bukta András képviselő: elmondja, hogy az Állami Vagyonkezelő és az önkormányzat 
között gyakorlatilag 20 éve folynak tárgyalások, ill. egyeztetések. A probléma szerinte az 
volt, hogy igazából nem tudta az önkormányzat, hogy mit szeretne. Volt olyan elképzelés, ami 
az egész Gyermekváros területére vonatkozott, volt olyan is, ami egyes épületeket egyes 
földrészleteket érintett. A probléma az, hogy mások sokkal előbb léptek, akiket most nem 
nevez meg, akik már a Gyermekváros jó részét használatba vette, és ha nekik lehet, akkor úgy 
gondolja, hogy az önkormányzatnak is lehetne. A Vagyonkezelő álláspontja elég sokat 
változott. Emlékeztet, hogy korábban 2011-ben és 2010-ben is megkeresték őket, akkor 
egészen másképp nyilatkoztak. Akkor szándék mutatkozott arra, hogy esetleg tulajdonba is 
adnak nekünk épületeket, ahhoz képest eltelt néhány hónap, és ebből azt lehetne leszűrni, 
hogy most talán semmit. Véleménye szerint, ha akarunk valamit, el kell mennünk a 
végletekig, hiszen Fót érdekéről van szó, ezt Fót területének tekintjük mindnyájan, amit 
szeretnénk azt legalább meg tudjuk valósítani. Ezeket a tárgyalásokat szerinte le kell folytatni, 
és pontot kell tenni az ügy végére. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: az egész folyamatban azért változott meg Bukta 
képviselő úr a vélemény és a hozzáállás, mert megszületett a Nemzeti Vagyonról szóló 
Törvény, ami nagyon kemény védelmet biztosít a nemzeti vagyonnak és nyilvánvaló erre 
nekünk nem igazán van egyenlőre eszközünk és módunk, hogy ezen változtassunk. Az eredeti 
levélre visszatérve, valóban az épület megnevezése nincs feltűntetve. Azonban a helyrajzi 
szám pontosan benne van a levében. Véleménye szerint, ha a Református óvoda épületére 
igaz az, amit az előbb elmondtunk, hogy a nemzeti vagyonba tartozik, nem idegeníthető el és 
nem adják tulajdonba, akkor a mellette lévő FÖKE iskola épületére is ugyanígy igaz.  
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Az alternatíva Szabó képviselő úr válaszára, az a nagyon nagy baj, hogy nem úgy történt ez a 
döntés, hogy egymás utáni alternatívák kerültek volna megszavazásra, hogy elsősorban 
vizsgáljuk meg ezt és járjunk utána, ha nem, akkor másodsorban pedig ez. Hanem a 
másodsorban vagy akárhányad sorban az szóba sem került, és erőből átnyomtátok, amikor mi 
nem voltunk itt, nem tudtunk eljönni, átnyomtátok a FÖKE iskola épületére vonatkozó 
határozatot. Elmondtuk a múltkor és most is elmondom, hogy ha végigkérdezitek a települést 
mindenki szörnyülködve hallgatja, hogy hova akarunk városházát és miből, hogy hogyan 
akarjuk ezt megcsinálni. Azt gondolja, hogy gondolják meg az egészet, a véleménye továbbra 
is az, hogy egy városházát 50-100 évre építenek és nem igazán okos dolog másnak a telkére, 
más tulajdonára beruházni, mert azt utána áttologatni nem igazán lehet. 
 
Gráf Mihály képviselő EEB elnöke: egyet ért Lévai Sándornéval, de pontosítja a Szabó 
képviselő úr által elmondottakat. Ebben a bizonyos ominózus levélben, ami valóban 
konkrétan nem hivatkozott a FÖKE iskola épületére, ebben először is ki van jelentve, tehát 
kijelentette a Nemzeti Vagyonkezelő, hogy sem tulajdoni, sem vagyonkezelői jogot semelyik 
épületre nem kaphatunk. Tehát nem csak tulajdonosi, vagyonkezelői jogot sem. Azon kívül 
valóban ez egy helyrajzi számon van a FÖKE iskola volt épületével, és kijelentette a 
Vagyonkezelő, hogy törvényi szabályozás miatt erre a helyrajzi számra nem tud kiadni sem 
tulajdonosi, sem vagyonkezelői jogot. Azon kívül a legutóbbi, tehát a 156/2012 (IV.10.) 
határozat után következő intézkedés során lefolytatott tárgyalásoknál, minden egyes partner, 
ha figyelmesen végig olvassuk nagyon óvatosan fogalmaz, és semelyik ki nem jelenti azt 
hogy vagyonkezelői jog, csak használatról beszélnek. Ez nyilvánvalóan azt jelenti, hogy itt 
valamiféle bérleti szerződés, használat jöhet csak szóba. Azon kívül még van egy nagyon 
fontos körülmény, ebben az ominózus levélben leírja a Vagyonkezelő, hogy a Kastély épület 
együttesnek jelenleg más használati célja van, tehát mást terveznek vele tenni. Azt nem 
kérdeztük meg, hogy milyen céljuk van vele lehet, hogy nem is válaszolnának rá, de ha más 
céljuk van, az azt jelenti, hogy adott esetben onnan ki is ebrudalják azokat, akik éppen ott bent 
vannak, ha ez a cél megvalósul. Tehát rendkívül kockázatos dologról van szó, ha egy bérleti 
szerződéssel oda bemegyünk, 300 vagy ki tudja, mennyi millió forintot oda beinvesztálunk, és 
azt mondják, hogy az a cél amit ők szeretnének megvalósítani az megvalósult és mehetünk 
Isten hírével, akkor mit csinálunk? Ezt a kockázatot szerintem Fót Város képviselő-
testületének nem szabad felvállalnia. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: véleménye szerint az sem kisebb kockázat, hogy ha egy 
másfél milliárdos építkezésbe belekezdene az önkormányzat. Nem érti, ha ennyire biztosak 
vagyunk benne, hogy úgysem fogják, akkor mit veszítünk azzal, hogy megkeressük őket és 
akkor maximum azt fogják mondani, hogy nem adják. Nem érti, hogy akkor mitől tartanak 
ennyire, hogy egyszerűen a lehetőséget megadjuk magunknak. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: nem nagyon veszem készpénznek azt a levelet 
amiatt a jegyzőkönyv miatt, ami azután 3 héttel keletkezett, ez az egyik. A másik, Bukta 
képviselő úrhoz csatlakozva, aki nem nevezte meg azt a társadalmi szervezetet, aki egymás 
után happolja el a Gyermekváros területének a legértékesebb részeket, kezelési jogot kap, én 
megnevezem, ez a Lovasterápia Szövetség. Ha nekik lehet kezelési jogot szerezni és a mai 
napig is kapnak épületekre kezelési jogot, akkor szerezzünk mi is. Tessék, mutassuk meg, 
állítólag ez itt egy kormánypárti Képviselő-testület, kezdjünk el lobbizni. Menjen a 
városvezetés lobbizni, szedje össze a politikai kapcsolatokat, és a város önkormányzatának 
szerezzük meg a volt FÖKE iskola épületének a kezelési jogát. Amennyiben ez nem megy, 
természetesen itt fel kell pörgetni az eseményeket, ha nem megy, akkor nincs más lehetőség, 
ott a második. Ugye az ÁFÉSZ területe, amit a Képviselő-testület másik része szeretne. 
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Nekem még egyetlen egy ember nem mondta, hogy nagyon szeretné az ÁÉSZ területére azt a 
városházát, főleg amikor meghallották, hogy a megvalósítás az egy milliárd, de inkább több 
mint egy milliárdba fog kerülni.  Amikor erről szavaztunk, én tartom magam ahhoz, tehát egy 
egymilliárd forint feletti projektet ennek a városnak, amikor semmi másról nem szólnak a 
hírek manapság,  most ugye csekély 160 milliárdot fagyasztottak be az önkormányzattól, 
akkor megint le fogják venni a fejkvótákat, még fogalmuk sincs hogy az iskolák 
államosításával mennyit vonnak el, egy  biztos, hogy tuti, hogy reálértéken lesz számolva a 
következő évbe. Az állam el fog vonni az önkormányzatoktól 5, de inkább 10%-nyi összeget, 
és akkor itt egy milliárd forintokba gondolkozunk. Lehet, hogy nincs igazam, ne legyen 
igazam, mert ez a rosszabbik variáció, amit én föltételezek, akkor sem tudok egy egy 
milliárdos porjektet megszavazni, ezt akkor döntsék el mások. Először fussuk le a FÖKE 
épületét, le lehet futni másfél hónap alatt, hogyha kiesik, akkor nem tudunk mit csinálni, 
akkor ott a következő. 
 
Bukta András képviselő: Lévai képviselő asszonynak válaszolva, nem hiszem, hogy itt az 
erőről lenne szó, tehát hogy erőből nyomtuk át. Egyszerűen a racionalitás vezetett minket, 
ahogyan előttem is elmondták, ez volt a legkedvezőbb terv, vagy ajánlat, amit meg lehetne 
valósítani. Másrészt ez lehetne a leggyorsabb, hiszen olyan hivatalban vagyunk, ami már 
nyugodtan mondhatjuk, hogy a város szégyene. Ezt lehetne a leghamarabb megcsinálni, és hát 
nyilvánvalóan mindenkinek ez lenne az érdeke. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több hozzászólást nem látok. Tehát a jegyzőasszony 
javaslata alapján a 298/2011 (VI.27.) KT határozatot teszem fel ismét szavazásra, tehát 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. Tehát ezt a határozatot teszem fel szavazásra. Mivel a döntést 
újra kell tárgyalni, akkor ezt az akkor elfogadott határozati javaslatot teszem fel ismételt 
szavazásra, szerintem ez az újratárgyalása. Arról nem szavazhatunk, hogy egyetértek-e a 
felfüggesztéssel, vagy nem.  
Szeretném akkor felolvasni: 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. Tehát ezt teszem fel szavazásra. Aki 
ezzel a határozattal egyet ért, tehát a 156/2012 (IV.10.) határozatnak a visszavonásával az 
IGEN, aki pedig nem ért egyet akkor az NEM-el szavaz. Ebben az esetben érvényben marad a 
156/2012 (IV.10.) KT határozat. Indítható a szavazás. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szavazógép hangtechnikailag nem jelezte a szavazás 
megkezdését.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Gráf Mihály képviselő, Grigalek László képviselő, Lévai 
Sándorné képviselő, Koncz János képviselő, Pozderka Gábor alpolgármester nem szavaztak. 
Mivel nem lehetett hallani a visszaszámlálást, ismételt szavazást kezdeményez. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szavazógép hangtechnikailag továbbra sem jelezte a szavazás 
megkezdését.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: senki nem szavazott, mert nem halljuk.  
Ismételt szavazást kezdeményez. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselők tájékoztatva lettek a szavazás indításáról.  
A szavazógép hangtechnikailag halkan jelezte a szavazás megkezdését.  
 
Tekintettel arra, hogy többen nem szavaztak, döntés nem született. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát akkor meg sincs tárgyalva. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: meg lett tárgyalva, csak itt nem született döntés. Marad 
érvényben a 298/2012 szerintem. Nincs döntés, tárgyalta a testület, de nem hozott döntést. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy háttérből heves vita hallatszik, de nem a mikrofonba beszélnek, 
ezért nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: a 156/2012. (IV.10.) KT határozatot visszavonta 
a testület.  
Ha mindenki szavazott volna, és érvényes volna a szavazás, hányas számú határozat lenne?  
válasz: 317-es.  
A 317-es határozatnak van 6 szavazata?- nincs. A 298/2012 határozatnak van 6 érvényes 
szavazata- igen. Akkor melyik az érvényes, a 298-as. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy háttérből heves vita hallatszik, de nem a mikrofonba beszélnek, 
ezért nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: ez azért nem jó, de majd a Kormányhivatal, vagy a 
bíróság ki fogja mondani a döntést ebben a kérdésben, ugyanis, mint ahogy az Önkormányzati 
Törvény kimondja újra tárgyalásra került. Ez megtörtént. Innentől fogva, a jogszabály 
erejénél fogva nem lehet végrehajtani. Nem lehet végrehajtani. Az újratárgyalásig nem 
lehetett végrehajtani. A testület újratárgyalta és föl lett téve szavazásra egy kérdés, ami úgy 
szólt, hogy a testület visszavonja a 156/2012 határozatot. Magyarul, hogyha most meg lett 
volna a 6 szavazat, akkor a 156/2012 határozat vissza lett volna vonva. Nem lett meg a 6 
szavazat, nincs visszavonva. Alpolgármester úr, nem kell velem harcolnod, csak a 
véleményemet elmondtam, ez a határozat nem jött létre, a 156/2012-es van érvényben. 
Mindenki megkéri majd akkor a maga jogi állásfoglalását, mivel újra lett tárgyalva, innentől 
fogva a 298/2012 határozat nem létezik, hiszen újratárgyalásra került, és a testület nem 
mondta ki azt, úgyhogy újratárgyalásra vissza lett utalva. Nem tűnt el, vissza lett utalva 
újratárgyalásra. Sajnálom, nem tudom beleverni a fejekbe, de nem is akarom, ez nem erről 
szól. Most nem lett meg a 6 szavazat arról, hogy visszavonjam. Magyarul nincs visszavonva. 
Hát ennél egyszerűbb dolog nincsen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nem vagyunk határozatképtelenek. 
 
Bukta András képviselő: nem teljesen tiszta a dolog, a döntés, ugyanis miről szavaztunk? A 
polgármester asszonynak a felfüggesztéséről szavaztunk, és erről pedig nem született 
érvényes döntés. Ebből pedig az következik, hogy polgármester asszony ismét visszahozhatja 
ezt a felfüggesztést, és addig hozhatja vissza, amíg nem születik erről döntés. 
 
Gráf Mihály képviselő EEB elnöke: javaslom Szabó Mihály képviselő úrnak, mint a JÜSZB 
elnökének, hogy kérjen sürgősséggel egy Kormányhivatali állásfoglalást, és akkor majd 
kiderül, hogy mi az igazság. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a nyílt ülést 
bezárja.  
 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester a Képviselő-testület 2012. július 
17-ei nyílt, rendkívüli ülését 17 óra 53 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. július 17-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
17 óra 53 perckor.  
 

k.m.f. 
 

 
 

 
                Cselőtei Erzsébet           
                  polgármester  

 

  
 
 

  Chrobák Zoltánné dr.  
              jegyző 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 07.18. 

 
 
 


