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18/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-én 
 17 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt   üléséről 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Pozderka Gábor alpolgármester, 

Bartos Sándor alpolgármester, 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző. 

  Bukta András képviselő,  
Fábry Béla 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: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló. 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönti a Képviselő-testület 2012. augusztus 29-ei 
rendkívüli ülésén megjelenteket, amelyet megnyit. Megállapítja, hogy a testület 11 fővel 
határozatképes.  
Ismerteti, hogy a kiküldött meghívó szerinti napirendi pontot zárt ülésen tárgyalja a testület, 
Fót Város Önkormányzat jegyzője próbaidejének lejárta tárgyában (240. sz. anyag). Ehhez 
kéri a Képviselő-testület döntését.  
Elmondja továbbá, hogy kiosztásra került egy sürgősségi indítvány, mely most érkezett. A fóti 
Népművészeti Szakközépiskola is szeretne indulni a TÁMOP pályázaton. Korábban a többi 
intézmény már megkapta a Képviselő-testület hozzájárulását a pályázaton való részvételhez, 
ezt a hozzájárulást szeretnék most ők is megkapni.  
Javasolja, hogy a sürgősségi indítványt vegyék előre, ezt nyílt ülés keretében tárgyalnák, majd 
a Jegyző próbaidejének lejártáról szóló anyagot zárt ülésen tárgyalnák, amennyiben a 
Képviselő-testület azt elfogadja. 
 
Az ismertetett sürgősségi napirend felvételét javasolja, és erről szavazást indítványoz.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 



3 

 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: javasolja, hogy a Jegyző asszony 
munkaviszonyával kapcsolatos előterjesztést vegyék le napirendről a következő indokok 
alapján. Egyrészt a megerősítésről próbaidő lejárta után nem szoktak szavazni. Erre nem 
igazán van példa. A jogszabály is azt mondja a próbaidővel kapcsolatban, hogy a munkáltató 
kezébe egyetlen egy döntési lehetőséget ad, hogy próbaidő alatt a munkaviszonyt bármikor 
indoklás nélkül megszűntetheti. Szavazhatnak sok mindenről, de véleménye szerint semmiféle  
jogkövetkezménye nincsen semmi másnak. Amennyiben a Képviselő-testület nem elégedett 
Jegyző asszony munkájával, akkor azt kell kimondani, hogy a munkaviszonyát megszünteti 
indoklás nélkül, akkor viszont már illene másfél-két hónappal előtte ezt az előterjesztést 
behozni. Lehet arról szavazni, hogy megerősítik, de akkor felteszi a kérdést Jegyző 
asszonynak, hogy mi történik akkor, hogy ha nem lesz meg a hat igen szavazat?  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: az álláspontok ebben a tárgykörben sem egyértelműek. Van 
olyan jogi vélemény, ami azt mondja, hogy ha ez előterjesztésre került, akkor meg kell lenni a 
minősített többségnek. A másik jogi álláspont szerint, pont az, amit Képviselő úr mondott, ha 
nincs az előterjesztve, hogy a próbaidő alatt a munkaviszonyt bármikor indoklás nélkül 
megszűntetheti, tehát ez a megközelítés, csak annak van jogi relevanciája. Tehát ennek az 
előterjesztésnek ilyen szempontból úgy nincs. Ez a jogi álláspont is ismert, meg a másik is. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a zárt üléssel kapcsolatban kérdezi, hogy ha jól 
emlékszik az Önkormányzati törvény szerint a Képviselő-testület abban az esetben tart zárt 
ülést, ha az érintett a nyílt üléshez nem járul hozzá. Kéri a Jegyző asszony nyilatkozatát a 
Képviselő-testületnek, hogy nyíltan szeretné ezt megtárgyalni, vagy zártan. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: Képviselő úr, én zárt ülést kértem. 
 
Koncz János képviselő: javasolja, hogy vegyék le ezt a napirendet az ülésről. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy mivel le van írva az előterjesztésben az, 
hogy lejár Jegyző asszony próbaideje és kéri Képviselő-testület megerősítését, szavazást 
indítványoz az elhangzott javaslatra, miszerint a 240-es számú előterjesztést vegyék le a 
napirendről, aki ezzel egyetért igennel, aki nem ért egyet nemmel szavaz. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, - 
elutasítva, tehát maradt a napirendi pontok között.  
 
Szavazást indítványoz arra vonatkozóan, hogy először a sürgősségi indítványt tárgyalja a 
testület nyílt ülés keretében, utána pedig zárt ülésen folytatják a Jegyző próbaidejének 
lejártáról szóló anyagot. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. augusztus 29-ei 
rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
 
A rendkívüli nyílt ülés napirendi pontja:  

1. napirend: a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium TÁMOP 3.1.4-
12/1  pályázat fenntartói támogatása (S1.sz. anyag) 

Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
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A zárt ülés napirendi pontja:  
1. napirend: Fót Város Önkormányzat jegyzője próbaidejének lejárta. 

                 (240. sz. anyag)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 

 
1. napirend: a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium TÁMOP 3.1.4-

12/1  pályázat fenntartói támogatása (S/1.sz. anyag) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: ismerteti határozati javaslatot.  
Hozzászólás, kérdés, nem érkezett, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

382/2012. (VIII.29.) KT. HATÁROZAT  
A Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium  TÁMOP 3.1.4-12/1 pályázati 

fenntartói támogatása 
(S/1. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmény 
fenntartójaként támogatja a Fóti Népművészeti Szakközép-, Szakiskola és Gimnázium  
TÁMOP 3.1.4/12/1-es pályázatban való részvételét, - amely önrészt nem igényel, - a 
támogatás elnyerése esetén a projekt megvalósítását, továbbá, mint fenntartó vállalja, hogy - 
amennyiben szükséges – módosítja az intézmény Alapító Okiratát annak érdekében, hogy az 
jogszerűen végezhessen referencia-intézményi szolgáltatást.  
Felelős:     Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. augusztus 29.,  a pályázni kívánó értesítése a döntésről a határozat 

meghozatalát követő munkanapon.  
 
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. augusztus 29-ei  rendkívüli nyílt ülését 17 óra 27 perckor bezárta. 
A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 17 óra 27 perc.  
(A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-ei nyílt, rendkívüli 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. augusztus 30.  
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