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19/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 19-én 

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

 
 
Jelen vannak:    Pozderka Gábor alpolgármester, 

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

  Bukta András képviselő,  
Fábry Béla képviselő, 

                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
      
  
Távol vannak: Cselőtei Erzsébet polgármester asszony később érkezik, Földi Pál képviselő úr 

és Szabó Mihály képviselő úr később érkeznek. 
Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat jogi tanácsadója betegség miatt 
nem vesz részt a Képviselő-testületi ülésen.                                                          

 
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. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszöntöm a Képviselő-testület 2012. szeptember 19-ei 
rendes ülésén megjelenteket, a Polgármester asszony üzent, hogy később fog érkezni, és 
megkért, hogy az ülést kezdjük el. Megállapítom, hogy a testület 8 fővel határozatképes. A 
kiküldött napirendekhez kérem, hogy a képviselők tegyék meg javaslataikat, módosító 
indítványukat. Hozzászólást nem látok.  
Négy darab sürgősségi indítvány érkezett:  
S1- Döntés Fót Város közigazgatási területén lévő Márton patak medertisztításáról 
(294.sz.anyag),  
S2- Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület kérelme (297.sz.anyag),  
S3- Döntés Mató Gyula paralimpikon kerekesszékes vívó támogatási kérelméről 
(292.sz.anyag,  
S4- Tulajdonosi döntés megadása fióktelep bejegyzéshez a Junimed Egészségügyi Szolgáltató 
Bt. (átalakulás alatt) Junimed Egészségügyi Szolgáltató Kft-vé történő átalakulása során 
(298.sz.anyag). 
Javaslom, hogy a sürgősségi indítványokat a normál napirendi pontok után vegyük fel, a zárt 
ülés előtt. Van-e valakinek még javaslata? 
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Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: a meghívón, nem szerepel a 261-es számú 
előterjesztés a „Közbeszerzés a televíziós szolgáltatásokról”, a 284-es számú anyag, az érintés 
és tűzvédelmi anyag, valamint a 291. számú előterjesztés az iskolarendőri pályázatra 
vonatkozóan. Ezeket mind megtárgyalták a bizottságok, ezeket is fel lehet vennie. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál úr 14.20 perckor megérkezett a Képviselő-testület 
ülésére, a létszám 9 fő.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: más hozzászólás nincs. Egyben teszem fel a 
módosításokat. 
 
Szavazást indítványoz a sürgősségi indítványok felvételére (S1-294.sz., S2-297.sz., S3-
292.sz., S4-298.sz. anyagok) és a meghívóról lemaradt előterjesztések (261.sz., 284.sz., 
291.sz., 293.sz. anyagok) felvételére a nyílt ülés napirendjei után folytatólagosan a zárt ülés 
előtt. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a napirend módosításokkal egyben történő elfogadásra. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendes ülése kezdetén, - Pozderka  
Gábor alpolgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 19-ei 
nyílt, illetve zárt rendes ülésének módosított és kiegészített napirendjét, amely az alábbi.  
 
NYÍLT ülés:  
 
1./ Rendeletalkotás a tiltott, közösségellenes magatartásokról 
(265.sz.anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
2./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatáról szóló 
13/2001.(VII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról 
(269.sz.anyag) 
Előterjesztő: Prof. Dr. Müller Ferenc Főépítész 
 
3./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes hatásköreinek a 
Képviselő-testület bizottságaira történő átruházásáról 
(270.sz.anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
4./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének koncepciója helyi népszavazás és 
népi kezdeményezés szabályozásáról szóló, a 23/2003. (IX.17.) önkormányzati rendelettel 
módosított 10/1998. (III.26.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról 
(271.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5./ Rendeletalkotás az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 23/2011. (IX.16.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 
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(278.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
6./ Rendeletalkotás az ingatlanon belüli csatornarákötéseknek a szociális rászorultság 
elvén való támogatásáról 
(282.sz.anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
7./ Rendeletalkotás az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2012. (VII.5.) 
önkormányzati rendelet módosításaáról  
(263.sz.anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
8./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves 
helyzetéről 
(277.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
9./ Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal Fótújfalú 
megállóhely, Fót, Szent I. u. (Sallai. I. u.) – Rákóczi F. u. (85+76,92 hm) gépjármű 
forgalomra alkalmas átjáró, valamint Alberti B. u. (Fürst S. u.) – 71. sz. vasút (88+52,80 
hm) gyalogos átjáró G.05.G409 jelű kiviteli terv szerinti útvíztelenítési tervhez 
tulajdonosi hozzájárulásról 
(273. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
10./ Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal szintbeni 
útátjáró, 79+83 hm sz. Fót, 2101. sz. főút és P+R parkoló útvíztelenítési kiviteli (G.04)  
tervhez tulajdonosi hozzájárulásról 
(274.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
11./ Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal Fótfürdő, 
99+81,07 hm sz. megállóhely és gyalogátjáró G.05.G405 jelű kiviteli terv szerinti 
útvíztelenítési tervhez tulajdonosi hozzájárulásról 
(275.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
12./ Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal – Kemény 
G. u., 83+42 hm sz. gyalogos aluljáró G.04.G406 jelű kiviteli terv szerinti útvíztelenítési 
tervhez tulajdonosi hozzájárulásról 
(276.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
13./ Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal színtbeni útátjáró, 
79+83 hm sz. Fót, 2101. sz. főút és P+R parkoló bírálati kiviteli (G.17)  tervhez tulajdonosi 
hozzájárulásról 
(257. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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14./ Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal  Fótújfalú 
megállóhely, Fót, Szent I. u. – Rákóczi F. u. (86+6,92 hm) gépjármű forgalomra alkalmas átjáró, 
valamint Alberti B. u. – 71.sz. vasút (88+52,00)hm) gyalogos átjáró G.05.G401 jelű vízkiváltási 
tervhez tulajdonosi hozzájárulásról 
(290. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
15./ Döntés a házi segítségnyújtás létszámbővítés nélküli feladatellátás lehetséges 
megvalósításáról 
(279.sz.anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
16./ Beleznai Enikő, ESZEPSZ igazgató beszámolója intézményvezetői munkájáról 
(286.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
17./ A Fáy András Általános Iskola és Óvoda és az Egyesített Szociális Egészségügyi és 
Pedagógiai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása  
(281.sz.anyag) 
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök 
 
18./ Döntés a Fóti Sporthorgász Egyesület Haszonbérleti és hasznosítási szerződése 
ügyében 
(200/B. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
19./ Önkormányzati honlap pályázat szakértői vizsgálata  
(285.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
20./ Fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a  Dunamenti Regionális 
Vízmű Zrt-vel,  a Fót Jedlik Ányos utcai vízvezeték hosszabbítás megépítése tárgyában  
(259.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
21./ A Kisalagi temető területén új ravatalozó építése 
 (266. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
22./ Döntés a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi 
beszámolója elfogadásáról 
(288.sz.anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
23./ Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában 
 (262. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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24./ Döntés a Fót, Magvető utca 7. szám alatti 3963/24 hrsz-ú ingatlan villamos 
energiával történő ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(244. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
25./ Döntés a Fót, Attila utca 27. szám alatti 4478 hrsz-ú ingatlan villamos energiával 
történő ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(245. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
26./ Döntés a Fót, Bokor utca – Bokor köz kisfeszültségű elektromos hálózat 
rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(246.sz.anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
27./ Döntés a Fót, 834/20 Kazinczy utca kisfeszültségű elektromos hálózat 
rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(247.sz.anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
28./ Döntés a Fót, Balassa utca kisfeszültségű elektromos hálózat rekonstrukciójához 
szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  

(248. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
29./ Döntés a Fót, Tanács u. – Wass A. (Hámán K.) u. kisfeszültségű elektromos hálózat 
rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(249. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
30./ Döntés a Fót határában lévő, a Magyar Telekom GSM tornyához történő optikai 
leágazás építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(250. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
31./ Döntés a Fót Kossuth u.-Dózsa Gy. u. út-csomópont módosított terveinek 
engedélyezéséhez és építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról 
(254.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
32./ Az Immochan Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. névhasználati 
kérelme  
(264. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
33./ Döntés a Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft. - Immochan Magyarország 
Ingatlan-üzemeltető és – bérbeadó Kft-vel kötött bérleti szerződés háromoldalú 
módosítása tárgyában 265//2012. (V.23.) KT határozat  
 (267.sz.anyag) 
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Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
34./ Döntés a Fót közvilágítási hálózat bővítés tervezése ügyében (Moha u., Keszihegyi u., 
Csillagdomb u., Rév u. folytatása) 
(272. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
35./ Döntés a Fót-Dunakeszi SZTK között közlekedő menetrend szerinti autóbusz járat 
pályázat értékelése ügyében 
(255.sz.anyag) 
 
36./ A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése 
(258. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
37./ Képviselő-testületi határozatok módosítása, a közbeszerzési Bíráló Bizottságok 
személyi összetételében történő változások miatt  
(260. sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
38./ Döntés a Fót, Kossuth Lajos utca 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség 
bérlője, a Biker-Trade Kft. bérleti jogviszonya ügyében  
(268.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
39./ S1-Döntés Fót Város közigazgatási területén lévő Márton – patak 
medertisztításáról, a Fót, Ibolyás utcai, valamint a Fót, Czuczor G. utcai csapadékvíz 
elvezető rendszer helyreállításáról. 
(294.sz.anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
40./ S2-Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület kérelme 
(297.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
41./S3- Döntés Mató Gyula paralimpikon kerekesszékes vívó támogatási kérelméről 
(292.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
42./ S4-Tulajdonosi döntés megadása fióktelep bejegyzéshez a  Junimed Egészségügyi 
Szolgáltató Bt. (átalakulás alatt)  Junimed Egészségügyi Szolgáltató Kft-vé történő 
átalakulása során.  
(298.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
43./ Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra 
(261. sz. anyag) 
Előterjesztő: Gráf Mihály, az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
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44./Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések 
(284. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
45./Együttműködési Megállapodás megkötése a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal az 
„iskola rendőre” programról 
(291. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
46./Fót „Barackos” területének út- és közművesítés tervezése 
(293. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
 
ZÁRT ülés: 
 
1./ Az ESZEPSZ igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására beérkezett pályázatok 
elbírálása  
(295.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2./ Döntés utazási költségtérítés iránti kérelem ügyben 
(283.sz.anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
3./ Borsos Jánosné 2151 Fót, Balassa u. 35. sz. alatti lakos, méltányossági ápolási díj 
elutasítása miatt benyújtott fellebbezése  
(252. sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
4./ Dányi Erika 2151 Fót, Kazinczy u. 20/b. sz. alatti lakos, méltányossági ápolási díj 
elutasítása miatt benyújtott fellebbezése  
(253.sz.anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
5./ Döntés a Fót, 1118 hrsz-ú, természetben Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti ingatlan 
megvételre történő felajánlása tárgyában (Kopeczky-ház) 
(280.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
6./ Döntés a Fót Fejlődéséért Közalapítvány kezelő szerve (Kuratórium) tagjai 
kijelölésének visszavonása, az Ellenőrző Bizottság tagjainak visszahívása, az Alapító 
Okirat jogszabályi előírásoknak megfelelő módosítása és egységes szerkezetbe foglalása 
(287.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
7./ Döntés a Fót, Kossuth u. 30.II/16. sz. alatti önkormányzati bérlakás felújításának 
kivitelezése kapcsán 
(25/B.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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8./ Döntés a Fót, 1308 hrsz-ú természetben Fót, Vörösmarty tér  19. szám alatti ingatlan 
bérbeadásba történő felajánlása tárgyában 
(296.sz.anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
 
9./ Egyebek 
 
Napirend előtt:  
 

Napirend előtti felszólalások, kérdések, interpellációk:  
 
 
Fábry Béla képviselő: a polgármesteri beszámolóban olvastam, hogy polgármester asszony 
részt vett Sipos János temetésén. Sipos János a városi közélet nagyon érdekes és jeles 
szereplője volt, részt vett a testületi üléseken, azt lehet mondani, hogy részt vett a képviselő-
testület munkájában, indítványozom, hogy emléke előtt egy perces néma felállással adózzunk. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: a fogadóórámon felkerestek a Garay iskolából 
nevelők és szülők a parkolással kapcsolatos problémájukkal.  
Az iskolánál a parkolás nagyon nagy gondot jelent. Talán célszerű lenne, hogy az iskola 
melletti szolgálati lakások udvarát megnyitni, hogy a pedagógusok legalább oda be tudjanak 
parkolni. Ez volt az egyik téma, amiben szeretném kérni a Hivatal segítségét. 
Szintén parkolás és szintén Garay iskola, hogy elkészült a mozgássérült parkoló az iskola előtt 
és a mozgássérült jelet is felfestették, de ez a téli időszakban nem lesz majd látható, ha a hó 
betemeti, ezért az iskola kérése, hogy oda egy táblát helyezzenek ki. 
A harmadik téma ugyancsak a parkolással kapcsolatban, hogy a szülők úgy javasolták az 
iskola előtti parkolási rendet megoldani táblával, hogy az autók legalább 40 °-os beállással 
tudjanak beállni, hogy jobban elférjenek. Ezt táblával, vagy valamilyen módon kellene a 
szülőknek jelezni. Ebben kérem a hivatal és a Jegyző asszony segítségét. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: akadálymentesítés során az volt a javaslat, hogy a földre 
kell felfesteni a mozgássérült jelet, az ott is van, javasolom, hogy a téli időszakban takarítsák 
megfelelően, hogy oda be lehessen állni. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: hasonló akut problémával szeretném az illetékest 
megkérni, hogy hárítsa el a hibát, egyrészt a gyógyszertár parkolójánál lévő megállni tilos 
tábla alól a kiegészítő táblát, amelyen az szerepel, hogy „kivéve a gyógyszertárhoz és az 
orvosi rendelőhöz érkezők”, ezt ellopták, kérném szépen sürgősen pótolni, mert büntethetőek 
az ott megállók jelen pillanatban. Másrészt, a gyógyszertárnál az egyik vízáteresz, a vasrács 
korábban már eltűnt, és egy fával pótolták ideiglenesen, de már az is eltűnt és 
balesetveszélyes, kérem ezeket is sürgősen javítani. 
 
Bukta András képviselő: a testület már többször is foglalkozott vele, és az hiszem Fóton egy 
elég problémás helyzet alakult ki emiatt, nevezetesen a salaklerakóról van szó, amit a 
homokbányánál kívánnak létesíteni. A településünkön ez elég élénk visszhangot váltott ki, a 
Kurjancsban össze is hívtak egy lakossági fórumot. Szerencsém talán az volt, hogy előző nap 
kaptam egy igazságügyi szakértői véleményt, ami tájékoztatást nyújtott az felett, hogy a 
lakosságnak kiküldésre került szintén egy tájékoztató anyag. Ez az igazságügyi szakértői 
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anyag részletesebb volt. A probléma az, hogy én tárgyszerűen vázoltam azt, ami ebben van, és 
el kell mondanom, hogy személy szerint én ezt nem szavaztam meg, tartózkodtam ennél, mert 
azt tudom, hogy az Önkormányzatnak bevételre van szüksége, azonban az hogy ez milyen 
áron történik, ahhoz nem tudok hozzászólni, és úgy gondolom, hogy az itt jelenlévők sem 
tudnak egészségügyi szempontból ehhez a dologhoz hozzászólni. A szakértői vélemény 
igazából nem is tartalmaz ilyen orvosi véleményt. Úgy gondoltam néhány Jobbik-os képviselő 
társammal, hogy szervezünk egy lakossági fórumot, ahová Dr. Zacher Gábor toxikológus urat 
szeretnénk meghívni, aki nemzetközi hírű szakember és ehhez a témához nagyon ért. 
Szeretném, ha minél többen részt vennénk ezen a fórumon, hogy ebből a szempontból is 
vizsgáljuk meg ezt a salaklerakót. Nem ellene és nem mellette érvelünk, hanem egy reális 
szakvéleményt szeretnénk hallani. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: továbbra is fenntartom azt a véleményemet, hogy 
bármilyen ezzel kapcsolatos fórum van, szóljanak és hívjanak meg, és el fogok menni. Sem 
ellene, sem mellette, szeretném megismerni a véleményeket minél szélesebb körben, és az 
ezzel kapcsolatos aggályokat.  Sokszor nagyon vad véleményeket hallok. Úgy látom, hogy az 
emberek, félre vagy nincsenek kellően tájékoztatva bizonyos dolgokról. Szívesen elmegyek 
bármilyen fórumra bárhová ezzel kapcsolatban. Ez egy olyan munka, amiben döntést csak 
konkrét adatok után tudunk hozni, ezért fontos hogy az emberek ne legyenek félreinformálva. 
Augusztus hónap a fesztiválok hónapja volt. Megköszönöm a fesztiválok megrendezésében 
segítők munkáját. Ahhoz, hogy ezek megvalósulhattak mindenkinek a munkájára nagy-nagy 
szükség volt. Nagyon sok fronton kellett helytállni. Lebonyolításra került a Paradicsom 
Fesztivál, a 44. fóti szüret és II. fröccs fesztivál, ezzel egy időben volt a Dunakeszi Feszt. 
Köszönet azoknak, akik erejükön felül részt vettek a szervezésben és lebonyolításban. 
A balavásári delegáció fogadására való felkészülés szintén nagyon jól sikerült, nagyon jó 
hangulatú testvérvárosi találkozó volt. 
 
Fábry Béla képviselő: a polgármesteri beszámolóban  le van írva, hogy augusztus 28-án a 
„Változások a közigazgatásban és az oktatásügyben 2012. szeptemberétől” címmel rendezett 
szakmai konzultáción a polgármester asszony részt vett. A sajtóban iskolák államosításával 
kapcsolatban nagyon sok féle hír jelenik meg. Többek között van egy olyan önkormányzati 
kezdeményezés, ami arra vonatkozik, hogy a köznevelési törvénytervezet módosításánál 
vegyék figyelembe azt is, hogy vannak önkormányzatok, melyek meg kívánják tartani az 
iskoláikat, és ezt a törvény módosításával tegyék lehetővé. Úgy tudom, hogy egy 
önkormányzati lobbi csoport szervezkedik, és azt szerettem volna megkérdezni, hogy a 
városunkat megkereste-e már ez a lobbi csoport, hogy akarunk-e csatlakozni, vagy nem?  
A másik kérdésem arra vonatkozik, hogy a sajtóhírekben az is szerepelt, hogy szeptember 30-
ig a 3000 lélekszámot meghaladó településeknek nyilatkozniuk kell arról, hogy az iskolák 
működtetése tekintetében az Önkormányzatok fogják-e továbbra is fizetni? Nem arról van 
szó, hogy az államosítás alól ki akarják magukat vonni, hanem hogy az állam átveszi az 
iskolát, de az összes költséget, ami az iskolával kapcsolatban felmerül az továbbra is az 
Önkormányzat akarja-e fizetni, vagy nem. Tehát kérdésem arra vonatkozik, hogy kell-e 
szeptember 30-ig dönteni, és az hogy mi ezzel az üggyel nem foglalkozunk, ez azt jelenti, 
hogy nem kívánunk ebben dönteni, de az hogy nem kívánunk ebben dönteni, egyben az azt is 
jelenti, hogy nem kívánjuk átvállalni a fizetnivalót az államtól, ha az állam viszi az 
iskoláinkat, akkor vigye a költségeket is, amik ezzel együtt járnak. Tehát az volt a kérdésem, 
hogy kell-e nekünk most szeptember 30-ig nyilatkozni ez ügyben, vagy nem, elhangzott-e 
erre vonatkozóan valamilyen utalás vagy sem? Ha nem nyilatkozunk ma, akkor mikor kell ezt 
megtenni? Tekintettel arra, hogy Lévai Sándorné Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnök is ott 
volt ezen a konzultáción, talán tud erre a kérdésre válaszolni. 
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Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: a megyei konferencián voltunk Polgármester 
asszonnyal és Rosental Réka oktatási referenssel. Ott ismertették azt a dokumentációt, amely 
a tanév kezdésével kapcsolatos. Elmondták a törvényi helyeket, ez az oktatásra is vonatkozott 
és a járási rendszerre is, mert két előadás is volt. Az oktatási ügyben szoros az időpont, 
pontosan ma egyeztettük le a Jegyző asszonnyal, ő pedig a Polgármester asszonnyal, hogy a 
jövő héten valószínűleg (szerdára) tudjuk úgy összeállítani az anyagot rendkívüli ülésre, hogy 
a Képviselő-testület meg tudja majd hozni a döntést. Egyébként két időpont van a döntésre, a 
szeptember 30., és az október 31- i időpont, addig az egyeztetéseket, számításokat, 
információkat össze kell állítani, hogy a Képviselő-testület ennek tudatában tudjon dönteni. 
Ennél több tájékoztatást jelen pillanatban nem tudok adni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: további hozzászólás nincs. 
A polgármesteri beszámolót szavazásra bocsátja. 
 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
A Képviselő-testület Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
események tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

384/2012. (IX.19.) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
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.  

 
 
 
1. napirend:  A tiltott, közösségellenes magatartásokról szóló rendelet megalkotása 

egységes szerkezetben. (265.sz.anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra javasolták a 
rendeletalkotási javaslatot.  
További kérdés, hozzászólás, módosítási javaslat nem volt, szavazást indítványoz a 
rendeletalkotási javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
25/2012. (IX.26.) önkormányzati rendeletét  
a tiltott, közösségellenes magatartásokról. 
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2. napirend: Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzatának Helyi Építési Szabályzatáról 
szóló 13/2001.(VII.13.) önkormányzati rendelete módosításáról.  
(269.sz.anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolta a rendeletalkotási javaslatot, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem javasolta 
elfogadásra a rendeletmódosítást.  
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati javaslatát az ingatlan megvételére 
vonatkozóan. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a rendeletmódosítási javaslat 
elfogadására. 
 
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett, 2 tartózkodás mellett, - 
elutasítva.  

 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati javaslatának elfogadására. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

385/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 2171. hrsz. 
alatti ingatlant meg kívánja vásárolni. 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, illetve a Jegyzőt, hogy az ingatlan 
megvásárlására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr 14.35 perckor megérkezett a Képviselő-
testület ülésére, a létszám 10 fő.  
 

 
3. napirend: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes hatásköreinek a 

Képviselő-testület bizottságaira történő átruházásáról (270.sz.anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti bizottsági javaslatokat.  
 
Szabó Mihály képviselő a JÜSZB elnöke: javaslom az előterjesztés napirendről való 
levételét, mert a egyrészt a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak is több módosító javaslata van, 
az anyagot a kiegészítéssekkel át kell dolgozni, és azért is mert a JÜSZB nem tárgyalta. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: véleményem szerint e Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottságnak lett volna módja tárgyalni az előterjesztést. Egyéni képviselői indítvánnyal 
kívánom kiegészíteni a határozati javaslatot, miszerint az első lépés lenne a bizottságok 
átruházott hatásköreinek a megállapítása, második lépésként pedig januárra javasolnám, hogy 
az átruházott hatáskörök teljes köre készüljön el, és ezzel bízzuk meg a Polgármestert, hogy 
erről az előterjesztést a januári rendes ülésre készítse el. 
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Szabó Mihály képviselő a JÜSZB elnöke: ismétlem, hogy a jelenleg hatályos SZMSZ 
szerint ebben az előterjesztésben a Képviselő-testület most nem hozhatna határozatot. Ezt az 
anyagot azért nem tárgyaltuk meg, mert ez az anyag több más előterjesztéssel együtt nem 
került fel a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésének a meghívójára, ezért itt kérem 
Jegyző asszonyt, hogy ezek után csak akkor menjen ki meghívó a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság ülésére, hogy azt velem előtte személyesen egyeztesse le. 
    

Fábry Béla  képviselő: Jegyző asszonytól kérdezem, hogy lezárhassuk ezt a vitát, hogy 
jogszerűen tárgyalhatja-e ezt a Képviselő-testület, hozhat-e a rendeletet, ha Szabó Mihály 
elnök úr állítása igaz, hogy az SZMSZ szerint csak akkor hozhatunk  rendeletet,  ha a JÜSZB 
tárgyalta, vagy nem? Mert ha ez igaz, akkor nincs tovább mit tárgyalni. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: Szabó Mihály képviselő úr által elmondottakra 
reagálnék, hogy korábban abban állapodtunk meg az elnök úrral, hogy azok a napirendek 
vehetőek fel a meghívóra, amik már aláírt anyagok és kipostázás előtt állnak, vagy már 
kipostázásra is kerültek. Az volt a megállapodás, hogy csütörtökön 13-án lesz a JÜSZB. 
Ennek megfelelően az addigi anyagok felvételre kerültek, akkor ez és még más anyag nem 
volt aláírva, valamelyik aláíró által, így nem került fel a napirendre, de a bizottsági elnöknek 
bármelyik anyagot joga van felvenni a napirendre, ha előre szerepel rajta, ha nem. Eddig ezzel 
egyébként nem is volt semmilyen probléma.  
    

Lévai Sándorné képviselő a PFB elnöke: a véleménylapok alapján értelmezése szerint ma 
nem fogadjuk el a rendeletet, hanem azt mondjuk, hogy a bizottságok észrevételei alapján 
októberre dolgozzák a rendeletet. Most nem arról van szó, hogy elfogadjuk a rendeletet és 
azon nem lehet változtatni. A szavazás tárgya jelenleg az, hogy a bizottságok a 
véleménylapon lévő észrevételekkel az októberi ülésre dolgozzák át a rendelet tervezetet. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző:  Fábry képviselő úrnak válaszolva mondanám, 
hogy tárgyalni attól lehet az anyagot, hogy a JÜSZB döntött róla, vagy nem tárgyalta meg. Az 
viszont igaz, hogy rendeletet itt most anélkül nem lehet elfogadni, hogy a JÜSZB nem 
tárgyalja meg előzetesen. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz az elhangzott határozati javaslatok elfogadására, miszerint: 
A Képviselő-testület kéri, hogy a bizottsági véleménylapon szereplő javaslatokat építsék be a 
rendeletbe és az októberi rendes testületi ülésre kerüljön vissza a rendeletjavaslat.  
Januárra az átruházott hatáskörök teljes köre készüljön el. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  

 
 

386/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete egyes hatásköreinek 

 a Képviselő-testület bizottságaira történő átruházásáról  
(270.sz.anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a bizottsági 

véleménylapon szereplő javaslatok kerüljenek beépítésre a rendelet tervezetbe, és az 
októberi rendes Képviselő-testületi ülésre kerüljön előterjesztésre a rendeletalkotási 
javaslat. 
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2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a januári 
rendes Képviselő-testületi ülésre terjessze be az átruházott hatáskörök teljes körét 
tartalmazó rendeletalkotási javaslatot. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1. pont: a Képviselő-testület októberi ülése 
                  2.  pont: a Képviselő-testület januári ülése. 
 
 
 
4. napirend: Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének koncepciója helyi 

népszavazás és népi kezdeményezés szabályozásáról szóló, a 23/2003. 
(IX.17.) önkormányzati rendelettel módosított 10/1998. (III.26.) 
önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról (271.sz.anyag) 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti bizottsági véleményeket.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: elmondja, hogy a JÜSZB nem tárgyalta az 
anyagot. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: formai javítást javasol, a 4.sz. mellékletet, javítsák ki 
2. sz. mellékletre. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: további hozzászólás, kérdés, nem érkezett, ismertetés után 
szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 

387/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi népszavazás és népi 

kezdeményezés szabályozásáról szóló, a 23/2003. (IX.17.) önkormányzati rendelettel 
módosított 10/1998. (III.26.) önkormányzati rendelete felülvizsgálatáról (271.sz.anyag) 

 
Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzatának a helyi 
népszavazásról szóló új rendeletének koncepcióját a jelen előterjesztés 2.sz. melléklete szerint 
fogadja el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a helyi népszavazásra vonatkozó törvény elfogadását követő 60 napon belül. 

 
 
 
5. napirend: Rendeletalkotás az adósságkezelési szolgáltatásról szóló 23/2011. (IX.16.) 

önkormányzati rendelet módosításáról. (278.sz.anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti a bizottságok módosító javaslatait.  
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság: 
- a rendelet 7 § (4) bekezdése egészüljön ki az alábbi ponttal: 
„d) aki háztartásában – korhatárra tekintet nélkül – tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, 
értelmi vagy más fogyatékos személy ellátásáról gondoskodik.” 



15 

 

 
- a rendelet 13. § (2) és (3) bekezdésében a „Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság” 
szövegrész helyébe „polgármester” szövegrész lépjen. 
 
- a rendelet-tervezet 8. § (4) bekezdésének szövegét az alábbiak szerint javasolja módosítani: 
 
(4) A támogatás folyósítását 60 napon belül meg kell szűntetni, de nem kell elrendelni a 
visszafizetését, ha az adós elhunyt.  
 
- a 2. számú függelékben a „Gazdasági aktivitás” szövegrész kerüljön törlésre. 
 
Emberi Erőforrás Bizottság:  
Egyet ért a PFB javaslataival, és a határozati javaslatot az alábbi 3. ponttal javasolja 
kiegészíteni: 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a tanácsadói képzésre minél előbb iskolázzon 
be két főt. 
 
Gráf Mihály képviselő EEB elnöke: az ESZEPSZ fogja ellátni ezt a tanácsadói feladatot a 
Képviselő-testület korábbi határozata alapján, ez bele is van foglalva a rendelet tervezetbe, 
ugyanakkor az ESZEPSZ közvetlenül, önmagától nem indíthat a tanácsadói képzésre 
szakembert, erre a jegyzőnek kell az indítvány megtennie. Természetesen az ESZEPSZ 
állományából meg lesz határozva, hogy kik alkalmasak erre alapképzésük tekintetében. Az 
őszi ciklusról már lekéstünk, de tavasszal el lehetne indítani, és 2 főt javasolnánk, amit az 
igazgatónő is támogatott. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: én támogatom a javaslatot, de információt kérnék arra 
vonatkozóan, hogy ez kinek a költségvetésében kell,  hogy szerepeljen. 
    

Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a PFB 7§ 4-hez kívánok pontosítani, ha megnézzük 
a rendeletmódosításban a 3. §-nál két változat szerepel, a PFB a második változatot javasolta, 
és még azt is kiegészítette azzal a ponttal, amely a véleménylapunkon szerepel. 
 
Fábry Béla képviselő: egyet értek a rendeletalkotással és a módosítással. Gráf bizottsági 
elnök úr ESZEPSZ-et említett, de itt az ESZEPSZ –re vonatkozóan többféle név is szerepel, 
néhol ESZEI szerepel lehet, hogy lemaradtam valamiről a nyári szabadságom alatt, de akkor 
mi a hivatalos neve az intézménynek? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: jogos az észrevétel kérem, hogy a jövőben, ha átnevezünk 
valamit, akár bizottságot, akár intézményt, az egységesen legyen átjavítva mindenhol. Most 
fogjuk egyébként átnevezni az intézményt a következő napirendek valamelyikében. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke:  az ESZEI névváltozás a MÁK felé le lett jelentve, de 
ugyanakkor még nem jött még visszajelzés, hogy ezt befogadták, tehát most még egy olyan 
átmeneti állapot van, hogy már átnevezték az intézményt, de a törvényes átvezetésről még 
nincs igazolásunk.  
    

Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: annyiban pontosítanám az előbb elhangzottakat, 
hogy szeptember 10-én megérkezett a MÁK levele arra nézve, amit mi beküldtünk az 
ESZEPSZ Alapító Okiratának módosítására vonatkozóan. A MÁK szeptember 10-én jelzett 
vissza, bizonyos pontosításokat kívánt, tehát hiánypótlást küldött a részünkre. Ezért van itt 
egy előterjesztésünk, ami a Fáy iskola és az ESZEPSZ alapító okiratának módosítását is 
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tartalmazza, de azért van ez a bizonytalanság, hogy hol így írják, hol úgy, mert elvileg a 
kérelmünk szerint a névváltozás és egész alapító okirat módosítás az augusztus 16-i hatállyal 
menne, ha a MÁK a hiánypótlások után elfogadja, akkor tulajdonképpen ez visszamenőleg 
fog történni. 
    

Fábry Béla képviselő: a kérés az, hogy ne nevezzünk meg egy olyan intézményt a 
rendeletben, ami teljes jogszerűségében még nem létezik, vagy legyen átmeneti rendelkezés. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: véleményem szerint most mindenhol ESZEPSZ-nek kell 
nevezni, tehát a régi nevén szerepeljen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: az EEB határozati javaslatának 3. pontjához 
szeretnék hozzászólni, amiben a tanácsadói képzésre minél előbb iskolázzon be két főt, ez 
nem érinti az idei költségvetést, ez 2013-as költségvetés lesz. Szerintem képzés költsége 
annak a költségvetésében kell, hogy szerepeljen, aki a beiskolázást végzi. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat elfogadására, miszerint a 3. §-nál a 2-es változatot 
javasolja a PFB elfogadásra kiegészítve „e) pontként, hogy aki háztartásában – korhatárra 
tekintet nélkül – tartósan beteg, illetőleg testi, érzékszervi, értelmi vagy más fogyatékos 
személy ellátásáról gondoskodik.” 
 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat elfogadására, miszerint: a rendelet 13. § (2) és (3) 
bekezdésében a „Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság” szövegrész helyébe „polgármester” 
szövegrész lépjen. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat elfogadására, miszerint: a rendelet tervezet 8. § 4 
bekezdését javasolja kiegészíteni azzal, hogy: 
- a támogatás folyósítását 30 napon belül meg kell szűntetni, de nem kell elrendelni a 
visszafizetését, ha az adós elhunyt.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a „gazdasági aktivitás” szövegrészt javasolja 
használni a 3. pontban. Kéri, hogy szavazzák végig a módosító javaslatokat. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat elfogadására, miszerint: A Bizottság a 2. számú 
függelékben szereplő a „Gazdasági aktivitás” szövegrész helyett „Jövedelmi helyzet” 
szövegrészt javasolja. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat elfogadására, miszerint: a jelenlegi rendelet 15§-a:  
- kiegészül egy 5. bekezdéssel, miszerint: az elengedett önrész visszafizetéséről a rendelet 
tervezet 4. bekezdésben meghatározott szerződésben kell rendelkezni. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Szavazást indítványoz a rendelet módosító javaslatokkal egyben történő elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
26/2012. (X.01.) önkormányzati rendeletét  

az adósságkezelési szolgáltatásról szóló  
23/2011. (IX.16.) rendelet módosításáról. 

 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítésre: a döntést követő 8 napon 
belül, a rendelet kihirdetésére és közzétételére: 2012. október 1. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
kiegészítve az EEB javaslatával. Szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 

388/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Adósságcsökkentési támogatás. (287.sz.anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület úgy dönt, hogy az előterjesztés mellékletét 
képező, a közmű-szolgáltatókkal az adósságcsökkentési támogatás folyósítására megkötendő 
megállapodásokat elfogadja.  
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy értesítse a közmű-szolgáltatókat a 
megállapodások elfogadásáról. 
3. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a tanácsadói képzésre minél előbb iskolázzon 
be két főt. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester. 
Határid ő: azonnal, a közmű-szolgáltatók értesítésére: a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
Fábry Béla képviselő: az a kérésem, hogy ha megváltoztattuk az intézmény nevét, akkor 
következetesen használjuk egyfajta módon, mert a szövegben két féle módon is szerepel, a 
második szakasznál Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény van, az adósságnyújtó 
szervezet adatainál pedig Egyesített és Szociális Egészségügyi Intézmény. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: egyetértek a képviselő úrral, azon vagyunk, hogy ezek ki 
legyenek javítva. 
 
 
 
6. napirend: Rendeletalkotás az ingatlanon belüli csatornarákötéseknek a szociális 

rászorultság elvén való támogatásáról. (282.sz.anyag) 
 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti bizottságok módosító indítványait.  
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Pénzügyi Fejlesztési Bizottság: 
„A támogatás összege csökkentendő az Önkormányzat által a jogosult részére nyújtott 
természetbeni támogatás mértékével.” 
 
Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság: 
A bizottság javasolja a rendelettervezet a 8. §-ba, hogy az elbíráláshoz kerüljön be a Jogi 
Ügyrendi és Szociális Bizottság. 
 
A rendelet tervezet 4§ (2)-ben azzal a módosítással javasolja elfogadni, hogy az 
Önkormányzat javára a támogatási szerződésben alapított jelzálogjog kerül bejegyzésre.  
 
A jelzálogjogra vonatkozóan kéri Szabó Mihály képviselő urat, hogy fejtse ki álláspontjukat. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: az első módosítást azért kértük, mert ha a testület 
hatáskört akar átruházni, akkor célszerű a hatásköröket működési terület szerint leosztani és 
szociális alapon való támogatásnak a megítélése az nyilván a szociális bizottságnak a 
hatáskörébe tartozik.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: amivel mindenki egyetért az elhangzottak alapján az az, hogy 
Önkormányzat javára jelzálog kerüljön bejegyzésre, ez egyértelmű. Annyi volt JÜSZB 
módosítása, hogy a támogatási szerződéseknél konkrét beszabályozott rendszer van arra 
vonatkozóan, hogy azt hogyan lehet nyújtani. Véleményem szerint a szerződés típusát 
hagyjuk ki, és maradjon úgy, hogy az „Önkormányzat javára szerződéssel alapított 
jelzálogjog kerül bejegyzésre”. 
 
Fábry Béla képviselő: tulajdonképpen ez a támogatás az esetek egy részében egy kölcsön. 
Kérdésem a könyvvizsgáló úrhoz, hogy tudomása szerint az Önkormányzat 
kölcsöntevékenységgel nem foglalkozhat, tehát abban az esetben, ha ez a rendelet ebben a 
formában megy föl, vajon a jogszerűség próbáját kiállja-e? Az a támogatás, amit vissza kell 
fizetni, az kölcsön.  
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: az Önkormányzat szociális alapon adja a kölcsönt 
támogatás formájában, amellyel el kell számolni, mert a beruházást, azt az igen tisztelt lakos 
fogja végrehajtani, és abból a számlából, vagy számlával, amit erre rákölt, azzal el kell 
számolnia. Ez a támogatási szerződésben benne kell, hogy legyen, ez benne van az Áht-ban. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: ahogy a könyvvizsgálóúr is elmondta, hogy a 
támogatási szerződésbe bele lehet venni a jelzálogjog alapítását. 
 
Fábry Béla képviselő: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító indítványához, a 
természetbeni támogatás az a csatornaépítésre vonatkozik - kiássa az árkot – lehet, hogy ezt 
pontosítani kellene, mert az Önkormányzat egyéb támogatásokat is ad szociális alapon, tehát 
itt konkrétan a csatornarákötéssel kapcsolatos természetbeni támogatásokra vonatkozik ez. Ez 
egy rendelet, aminek minden szava helyén kell, hogy legyen. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: akkor az elhangzottak alapján úgy pontosítjuk, hogy: 
„A támogatás összege csökkentendő az Önkormányzat által a jogosult részére a 
csatornarákötéshez nyújtott természetbeni támogatás mértékével.” 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Szavazást indítványoz a JÜSZB módosító javaslatának elfogadására, miszerint a 
rendelettervezet 8. §-ba, hogy az elbíráláshoz kerüljön be a Jogi Ügyrendi és Szociális 
Bizottság a jelenlegi Pénzügyi Fejlesztési Bizottság helyett. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony 15.15 perckor megérkezett 
a Képviselő-testület ülésére, de még nem vett részt a szavazásban.  
 
Szavazást indítványoz a JÜSZB módosító javaslatának elfogadására, miszerint a rendelet 
tervezet 4§ (2) egészüljön ki azzal, hogy Önkormányzat javára a támogatási szerződésben 
alapított jelzálogjog kerül bejegyzésre.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a rendelet elfogadására a módosító javaslatokkal egyben. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
27/2012. (X.01.) önkormányzati rendeletét  
az ingatlanon belüli csatorna-rákötéseknek 

szociális rászorultság elvén való támogatásáról. 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítésre: a döntést követő 8 napon 
belül, a rendelet kihirdetésére és közzétételére: 2012. október 1. 
 
 
Szavazást indítványoz az előterjesztésben szereplő határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

389/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
 

1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlanon belüli 
csatorna-rákötések szociális rászorultság elvén való támogatásának fedezetére, az 
Önkormányzat 2013. évi költségvetésében 8.000 E Ft keretösszeget tervez be. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy fenti összeget az Önkormányzat 2013. 
évi költségvetésébe terveztesse be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a 2. pontban foglaltak végrehajtására: 2013. február 15. napja. 

 
 
7.  napirend: Az állattartás helyi szabályairól szóló 19/2012. (VII.5.) önkormányzati 

rendelet módosítása (263.sz.anyag). 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a Kormányhivatal észrevételei lettek beépítve a rendelet 
tervezetbe, a bizottságok elfogadásra javasolták.  
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Hozzászólás, kérdés, nem érkezett, szavazást indítványoz a rendeletmódosítás elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 
 
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének   
28/2012. (IX.26.) önkormányzati rendeletét  

az állatok tartásának helyi szabályairól szóló  
19/2012. (VII.5.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítésre: a döntést követő 8 napon 
belül, a rendelet kihirdetése és közzététele: 2011. szeptember 26. 

 
 

8. napirend: Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves 
helyzetéről.(277.sz.anyag) 

 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: a bizottság javaslatai közül egy nem került fel a 
véleménylapra, miszerint az adóbevétel, az építmény és a telekadó bevétel a beszámoló 
alapján 36 illetve 31%-os sikerességgel teljesült. Ennek az összegét a bizottság időarányosan 
nagyon alacsonynak tartotta, ezért az kérték a Hivatal jelenlévő dolgozójától, hogy az 
októberi Képviselő-testületi ülésre készítsen egy olyan intézkedési tervet, amelyből azt 
láthatják, hogy milyen intézkedést tettek az adóbefizetések érdekében, annak milyen hatása 
várható és december 31-ig várhatóan még milyen hatása lesz. Ezt a határozati javaslat 5. 
pontjába javasoltuk. 
 
Gráf Mihály képviselő az EEB elnöke: technikailag, akkor a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
úgy gondolta, hogy az 1-es pont marad, lesz egy új 2-es pont a GPS-ről, a régi 2-es pont 3-as 
lesz. A régi 3-as pont 4-es lesz? Az intézkedési terv pedig így lesz az új 5. pont. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a módosított határozati javaslat első négy pontját 
ismerteti, és kiegészítő 5. új pontot, miszerint az építmény és telekadó alacsony teljesítése 
miatt készíttessen Intézkedési Tervet az októberi Képviselő-testületi ülésre, ami tartalmazza a 
szeptember végi teljesülési állapotot is. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: látni véli a formálódó véleményeket, de szeretné 
elmondani, hogy az önkormányzati hivatal dologi kiadásaiban részletesen felsorolásra kerül 
minden tétel, és ott a mezőőri szolgálat éves fenntartási költsége júniusi állapotban 81%-os 
felhasználást mutat. Nyilvánvaló, hogy e fölött a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem léphet 
túl, vagy nem volt jó döntés a gépkocsiknak a cseréje és mégiscsak többet fogyaszt, vagy nem 
volt jó a tervezés, többet mennek az emberek, mert jobb műszaki állapotú a kocsi. Ez a feladat 
ellátásának szempontjából nagyon pozitív, de mivel mindenki gondolhat mindent, és semmit 
nem tud bizonyítani, ezrét a bizottság azt javasolta, hogy az a legtisztább dolog, hogyha 
megvásároljuk a GPSt-t, felszerelésre kerül a gépkocsira és akkor leolvasható a mezőőrök 
védelmében az, hogy mennyi feladatot végeznek el. Egyébiránt, meg hogy elismerjük a 
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munkájukat, azt az mutatta, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság támogatta a sor 
megemelését, a határozati javaslat új 3-as pontban van ez benne. A két pont elfogadása együtt 
korrekt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: kiegészítené, hogy ebbe a pontban nem csak a mezőőri 
gépjárművek vannak benne, hanem a Polgármesteri Hivatal flottájába tartozó gépjárművek is. 
 
Koncz János képviselő: elmondja, hogy a mezőőrök a ruhapénzüket már két hónapja nem 
kapták meg. Az üzemanyag fogyasztás véleménye szerint nem azért emelkedett meg, mert 
állnak a kocsik, hanem mert működnek kinn a határban. Amikor a régi öreg autókat 
használták éves szinten 1.000.000 Ft-ba került azok javítása. Szeretné azt a kimutatást kérni, 
hogy amióta mennek ezek a kocsik mennyi pénzt költöttek a javításukra. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr 15.44 perckor kiment a Képviselő-
testület üléséről, a létszám 9 fő.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: szavazást indítványoz a módosító javaslat 1. pontjára, 
melyben az „elfogadja helyett”, a „tudomásul veszi” szövegrész szerepel. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Ismerteti és szavazást indítványoz a módosító javaslat 2. pontjára. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal flottájába tartozó gépjárművekbe GPS nyomkövető készüléket 
szereltet, melyre fedezetet a „Mezőőri szolgálat éves fenntartási ktg.” sorról biztosít. Felkéri a 
Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket a rendszer működtetése érdekében tegye meg. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
Ismerteti és szavazást indítványoz a módosító javaslat 5. pontjára, miszerint az októberi 
testületi ülésre intézkedési terv kerüljön a Képviselő-testület elé, ami tartalmazza a 
szeptember végi teljesülési állapotot is. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: szavazást indítványoz a határozati javaslat 
módosításokkal egyben történő elfogadására. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
 

390/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves 

helyzetéről.(277.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának 
I. félévi helyzetéről szóló tájékoztatót megtárgyalta, és tudomásul veszi az előterjesztés részét 
képező mellékletekkel együtt.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 19. 
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2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és a 
Polgármesteri Hivatal flottájába tartozó gépjárművekbe GPS nyomkövető készüléket 
szereltet, melyre fedezetet a „Mezőőri szolgálat éves fenntartási ktg.” sorról biztosít. Felkéri a 
Jegyzőt, hogy a szükséges intézkedéseket a rendszer működtetése érdekében tegye meg. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: 2012.09.30. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet Polgármesteri 
Hivatal dologi kiadásai „Mezőőri szolgálat éves fenntartási ktg.” sorát 3.322 E Ft-tal 
megemeli az I.4. Egyéb működési bevételek között szereplő „Mezőőri járulék” sor 
többletbevétele terhére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 19. 
 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2.-3./ pontokban foglalt döntés 
alapján, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állíttassa össze és terjessze be a Képviselő-testület 2012. 
év október havi rendes ülésére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. október 31. 
 

5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az építmény és telekadó alacsony 
teljesítése miatt készíttessen Intézkedési Tervet az októberi Képviselő-testületi ülésre, ami 
tartalmazza a szeptember végi teljesülési állapotot is. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. október havi Képviselő-testületi ülés. 
 
Szavazást indítványoz Koncz János képviselő úr javaslatára, miszerint készüljön kimutatás a 
következő Képviselő-testületi ülésre a mezőőri gépjárművek üzemanyag és javítási költség 
ráfordításáról. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
Jó lenne, ha ez össze lenne hasonlítva az előző autókkal, hogy teljes képet kapjunk. 
 
 

391/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató Fót Város Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásának I. féléves 

helyzetéről.(277.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy készüljön kimutatás az 
októberi Képviselő-testületi ülésre a mezőőri gépjárművek üzemanyag és javítási költség 
ráfordításáról. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: 2012. október havi Képviselő-testületi ülés. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: mint ülésvezető 10 perc szünetet rendel el. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a szünet után 16 óra 15 perckor folytatta 
munkáját, Bukta András képviselő úr nincs a teremben, jelenlévők létszáma 10 fő, az ülés 
határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: megkérdezi Cselőtei Erzsébet polgármester asszonyt, 
hogy kívánja-e vezetni a testületi ülést, vagy ő folytassa tovább. 
Válasz: igen. 
 
 
9. napirend: Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal 

Fótújfalú megállóhely, Fót, Szent I. u. (Sallai. I. u.) – Rákóczi F. u. (85+76,92 
hm) gépjármű forgalomra alkalmas átjáró, valamint Alberti B. u. (Fürst S. u.) 
– 71. sz. vasút (88+52,80 hm) gyalogos átjáró G.05.G409 jelű kiviteli terv 
szerinti útvíztelenítési tervhez tulajdonosi hozzájárulásról. (273.sz.anyag)  

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. 
Hozzászólás, kérdés nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

392/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal Fótújfalú 
megállóhely, Fót, Szent I. u. (Sallai. I. u.) – Rákóczi F. u. (85+76,92 hm) gépjármű 

forgalomra alkalmas átjáró, valamint Alberti B. u. (Fürst S. u.) – 71. sz. vasút (88+52,80 hm) 
gyalogos átjáró G.05.G409 jelű kiviteli terv szerinti útvíztelenítési tervhez tulajdonosi 

hozzájárulásról. (273.sz.anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási 
területén lévő „G.05.G409” jelű Fót, Szent I. u. (Sallai. I. u.) – Rákóczi F. u. (85+76,92 hm) 
gépjármű forgalomra alkalmas átjáró, valamint Alberti B. u. (Fürst S. u.) – 71. sz. vasút 
(88+52,80 hm) gyalogos átjáró útvíztelenítésére vonatkozó kiviteli terveihez a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást írja alá és az engedélyezésben eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 
Budapest, Lövőház u. 37.) részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, FŐMTERV Mérnöki Tervez ő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést 
követő 5 napon belül, a tulajdonosi hozzájárulás kiadása a döntést követő 10 napon 
belül. 

 
 

10. napirend: Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal 
szintbeni útátjáró, 79+83 hm sz. Fót, 2101. sz. főút és P+R parkoló 
útvíztelenítési kiviteli (G.04)  tervhez tulajdonosi hozzájárulásról 
(274.sz.anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. 
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Hozzászólás, kérdés nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

393/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal szintbeni útátjáró, 

79+83 hm sz. Fót, 2101. sz. főút és P+R parkoló útvíztelenítési kiviteli (G.04)  tervhez 
tulajdonosi hozzájárulásról (274.sz.anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási 
területén lévő „G.04.” jelű Fót nagyállomás megállóhely, 71. számú vasútvonal – Kossuth L. 
u. – Győrffy I. u. kereszteződésében 79+83 hm sz. pontban található szintben átjáró, P+R 
parkoló és megközelítő út útvíztelenítésére vonatkozó kiviteli tervekhez tulajdonosként nem 
járul hozzá. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a tervezőt (FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. /1024 Budapest, 
Lövőház u. 37.), hogy a „G.04.” jelű tervben feltüntetett Kisalagi főgyűjtő – 71. számú 
vasútvonal keresztezésében található csapadékvíz átvezetést  a Kisalagi főgyűjtő csatorna 
vasúthoz képest alvizi oldalának irányából mint egy 30 méter hosszban 2 o/oo-es lejtéssel, 
1:1,5 rézsűhajlással, valamint 2,00 m-es fenékszélességgel tervezze meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, FŐMTERV Mérnöki Tervez ő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést 
követő 5 napon belül. 

 
 
 

11. napirend: Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal 
Fótfürdő, 99+81,07 hm sz. megállóhely és gyalogátjáró G.05.G405 jelű 
kiviteli terv szerinti útvíztelenítési tervhez tulajdonosi hozzájárulásról. 
(275.sz.anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy mindkét bizottság elfogadásra javasolta. 
Hozzászólás, kérdés nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

394/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal Fótfürdő, 99+81,07 

hm sz. megállóhely és gyalogátjáró G.05.G405 jelű kiviteli terv szerinti útvíztelenítési tervhez 
tulajdonosi hozzájárulásról. (275.sz.anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási 
területén lévő „G.05.G405” jelű Fótfürdő megállóhely és a 71. számú vasútvonal – Pipacs u. 
kereszteződésében 99+81,07 hm sz. pontban található szintben gyalogátjáró útvíztelenítésére 
vonatkozó kiviteli tervekhez tulajdonosként nem járul hozzá. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a tervezőt (FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. /1024 Budapest, 
Lövőház u. 37.), hogy a„G.05.G405” jelű Fótfürdő megállóhely és a 71. számú vasútvonal – 
Pipacs u. kereszteződésében 99+81,07 hm sz. pontban található szintben gyalogátjáróhoz a 
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később kialakítandó szennyvíz elvezető csatornát és az érintett utca (Fót, Pipacs utcán 
keresztül az Árvácska utca felöl) irányából lefolyó csapadékvíz elvezetésére szolgáló átereszt 
tervezze meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, FŐMTERV Mérnöki Tervez ő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést 
követő 5 napon belül. 

 
 

12. napirend: Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal – 
Kemény G. u. , 83+42 hm sz. gyalogos aluljáró G.04.G406 jelű kiviteli terv 
szerinti útvíztelenítési tervhez tulajdonosi hozzájárulásról. (276.sz.anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok a II. határozati javaslatot 
támogatják. 
Hozzászólás, kérdés nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
 

395/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal – Kemény G. u. , 
83+42 hm sz. gyalogos aluljáró G.04.G406 jelű kiviteli terv szerinti útvíztelenítési tervhez 

tulajdonosi hozzájárulásról. (276.sz.anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási 
területén lévő „G.04.G406” jelű Kemény G. u. – 71. számú vasútvonal – Ybl M. u. (régi 
utcanév: Somogyi B. u.) u. kereszteződésében 83+42 hm sz. pontban található külön szintű 
gyalogátjáró útvíztelenítésére vonatkozó kiviteli tervekhez tulajdonosként nem járul hozzá. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a tervezőt (FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. /1024 Budapest, 
Lövőház u. 37.), hogy a Fót, Kemény G. u. – 71. számú vasútvonal – Ybl M. u. (régi utcanév: 
Somogyi B. u.) u. kereszteződésében 83+42 hm sz. pontban található külön szintű 
gyalogátjáró útvíztelenítésére vonatkozó kiviteli tervben az aluljáróban keletkezett víz 
elvezetését D300-as átmérőjű vezetékkel tervezze meg.    
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, FŐMTERV Mérnöki Tervez ő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést 
követő 5 napon belül. 

 
 

13. napirend: Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal 
szintbeni útátjáró, 79+83 hm sz. Fót, 2101. sz. főút és P+R parkoló bírálati 
kiviteli (G.17)  tervhez tulajdonosi hozzájárulásról (257. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. 
Hozzászólás, kérdés nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
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396/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal szintbeni útátjáró, 
79+83 hm sz. Fót, 2101. sz. főút és P+R parkoló bírálati kiviteli (G.17)  tervhez  

tulajdonosi hozzájárulásról (257. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási 
területén lévő „G-17” jelű 71. számú vasútvonal – Kossuth L. u. – Győrffy I. u. 
kereszteződésében 79+83 hm sz. pontban található szintben útátjáró és P+R parkoló 
útépítéséhez tulajdonosi hozzájárulását megadja, valamint felhatalmazza a Polgármestert, 
hogy a tulajdonosi hozzájárulást írja alá és azt az engedélyezésben eljáró FŐMTERV 
Mérnöki Tervező Zrt. (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, FŐMTERV Mérnöki Tervez ő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést 
követő 5 napon belül, a tulajdonosi hozzájárulás kiadása a döntést követő 10 napon 
belül. 

 
 
 

14. napirend: Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal 
Fótújfalú megállóhely, Fót, Szent I. u. (Sallai. I. u.) – Rákóczi F. u. (86+76,92 
hm) gépjármű forgalomra alkalmas átjáró, valamint Alberti B. u. (Fürst S. u.) 
– 71. sz. vasút (88+52,00 hm) gyalogos átjáró G.05.G401 jelű vízkiváltási 
kiviteli tervhez tulajdonosi hozzájárulásról. (290.sz.anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. 
Hozzászólás, kérdés nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

397/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a 71. számú Budapest – Veresegyház – Vác elővárosi vasútvonal Fótújfalú 
megállóhely, Fót, Szent I. u. (Sallai. I. u.) – Rákóczi F. u. (86+76,92 hm) gépjármű 

forgalomra alkalmas átjáró, valamint Alberti B. u. (Fürst S. u.) – 71. sz. vasút (88+52,00 hm) 
gyalogos átjáró G.05.G401 jelű vízkiváltási kiviteli tervhez tulajdonosi hozzájárulásról. 

(290.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási 
területén lévő „G.05.G401” jelű Fót, Szent I. u. (Sallai. I. u.) – Rákóczi F. u. (86+76,92 hm) 
gépjármű forgalomra alkalmas átjáróban, valamint az Alberti B. u. (Fürst S. u.) – 71. sz. vasút 
(88+52,00 hm) gyalogos átjáróban vízkiváltásra vonatkozó tervekhez tulajdonosi 
hozzájárulását megadja, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást írja alá és az engedélyezésben eljáró FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt. (1024 
Budapest, Lövőház u. 37.) részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, FŐMTERV Mérnöki Tervez ő Zrt. értesítése a döntésről: a döntést 
követő 5 napon belül, a tulajdonosi hozzájárulás kiadása a döntést követő 10 napon 
belül. 
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15. napirend:   A Kisalagi temető területén új ravatalozó építése (266.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok nem javasolták elfogadásra 
az eredeti határozati javaslatot. Ismerteti a JÜSZB javaslatát, eszerint új vállalkozói 
ajánlattételi felhívást kell kiírni, majd véleményeztetésre a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elé, 
azt követően pedig a Képviselő-testület elé kell vinni az anyagot. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a határozati javaslat 2-ban pontosítást kér, a 
„felhívás” helyett „eljárás” szerepeljen. 
 
Földi Pál képviselő: kéri, hogy konkrét határidő legyen a javaslatban. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: nem érti, hogy miért kell kiemelni, hogy kerüljön 
véleményezésre a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elé az anyag, ez automatikusan így szokott 
lenni.  
 
Koncz János képviselő: véleménye szerint meg kellene gyorsítani az eljárást, mert december 
31. után bezárják a temetőt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szavazást indítványoz a módosító javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
 

398/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
A Kisalagi temető területén új ravatalozó építése (266.sz.anyag) 

 
 
1./ Fót Város Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 200/2011 (IV.20.) KT határozatát 
visszavonja. 
 
2./ Fót Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy folytasson le - 
Fót Város Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzat alapján – vállalkozói 
ajánlattételi eljárást a kivitelezésre a mellékelt ajánlattételi dokumentáció alapján. 
 
3./ Fót Város Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az ajánlatkérői 
eljárás lefolytatását követően, a beérkezett vállalkozói ajánlatok kerüljenek a Pénzügyi és 
Fejlesztési Bizottság elé véleményezésre. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
16. napirend: Döntés a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi 

beszámolója elfogadásáról. (288.sz.anyag) 
 

 

Pozderka Gábor alpolgármester: a véleménylapon a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által 
javasolt módosításoknál azt javasolja: egészüljön ki a határozati javaslat egy új 2./ ponttal az 
alábbiak szerint: 
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„2./ elfogadja és tudomásul veszi, hogy az előterjesztésben említett 2x 6.250 eFt összegű 
számlát a Kft. rendkívüli eredményként rendezi.” – ide szúrjuk be, a rendkívüli 
eredményeként után -(behajthatatlan követelés, veszteség)- rendezi.  

 
Fábry Béla képviselő: csak kérdezni akarom, hogy az előterjesztés fedlapján szerepel, hogy a 
Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak ezt tárgyalnia kell, és a véleménylapon nem látom a 
határozatukat, hogy tárgyalták-e vagy nem, ha nem, akkor mi volt ennek az oka? 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: ez az előterjesztés nem szerepelt a JÜSZB 
meghívóján és le is maradt az estére, nem tárgyaltuk, ez igaz. Ettől függetlenül, vagy ezzel 
együtt én tartom magam ahhoz az áprilisi álláspontomhoz, hogy semmiféle pénzösszeget nem 
szavazok meg a Kft-nek, mert véleményem szerint a gazdálkodás átláthatatlan.  Ezt nagyon 
jól leírja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság egyik külső tagjának a Tolnai Lászlónak az a levele 
is, ami el lett juttatva minden egyes képviselőnek, a Polgármesternek és Jegyző asszonynak is. 
Ő sokkal sarkosabban fogalmaz, mint én, mikor azt mondom, hogy ez átláthatatlan. Azért sem 
fogok szavazni ebben a témában, mert kb. 6 hónapja kértem Jegyző asszonytól, hogy 
szeretnék kérni egy olyan kimutatást, ami a Kft-nek bármiféle jogcímen átutalt és kifizetett 
összegekről szól. Ezeket nem kaptam meg hónapok óta. 
 

Fábry Béla képviselő: kérdezni szeretném, mert Szabó elnök úr, azt mondta, hogy minden képviselő 
megkapta ezt az ominózus levelet, és nem emlékszem rá, hogy megkaptam volna és mellettem ülő 
képviselőtársamat is megkérdeztem, és azt mondta, hogy ő sem kapta meg. Amennyiben ilyen levél 
létezik, akkor azt kérném, hogy kaphassam meg. Ez az észrevétel, amit idézett elnök úr, ez összecseng 
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak azzal a módosító javaslatban szereplő 3. pontjával: felkéri a 
Felügyelő Bizottságot, hogy a Kft. gazdálkodásának átfogó ellenőrzését, gazdasági 
folyamatainak feltárását külső szakértő bevonásával végezze el –ez azt sejteti, minthogyha 
nem lennének átláthatók a folyamatok és a gazdálkodás. Ezzel a ponttal, tehát a módosítás 3-
as pontjával én maximálisan egyet értek, és javaslom, hogy ezt a vizsgálatot minél hamarabb 
végezzék el a külső szakértő bevonásával. Azt a levelet, amit pedig Elnök úr megidézett, azt 
szeretném megkapni, hogyha lehetséges. Gondolom, ez nem egy titkos levél. Köszönöm. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: szerintem kedves Béla, ezt a levelet minden 
képviselő megkapta, kb. még két üléssel ezelőtt. Azután a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
kétszer is tárgyalta a Kft. anyagát egyrészt a beszámolóját, másrészt a munkáját. A 
véleménylapon látható, hogy ez 5 igen, 1 tartózkodás, ellenszavazat nélkül elfogadásra került. 
Egyébként, ha figyelmesen elolvassák ezt az előterjesztést, akkor lehet látni, hogy a 2x 6,250 
eFt, amit behajthatatlan követelésként cipel magával a Kft. az az Önök által megválasztott 
kedves Simó Attilának az öröksége, ami itt benne is van, alá is írta, az olyan munka, amit 
lejelentett és a Hivatal nem vette át, mert nem volt teljesítve, tehát ez ennek a maradványa. 
Az, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság bizonyos ajánlásokat szeretne tenni a Kft. 
működésére vonatkozóan, annak hadd legyen már az a módja, hogy a gazdasági folyamatokat 
szakember megvizsgálja. Ez nem azért van, mert itt bármi olyan dolog van, ami miatt ezt a 
beszámolót nem lehet elfogadni, hanem azért van, mert szeretnének előre menni, a gazdasági 
folyamatokat feltárni, és amit még lehet a szervezésben, költségcsökkentésben csökkenteni. 
Ez így oldható meg, ha ezt más is megnézi. Egyébként pedig ezt a beszámolót az 
eredményekkel és a bizottság javaslatával elfogadásra javasolom, mégpedig azért, mert három 
könyvvizsgáló is jelen volt a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén, ott volt az önkormányzat 
könyvvizsgálója és a Kft. két könyvvizsgálója két alkalommal. Minden kérdésre részletesen 
dokumentumokkal megválaszoltak. Ott volt a Kft. ügyvezetője és a Kft. könyvelője is. 
Dokumentumokkal alátámasztva győződött meg a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság arról, hogy 
ezek valós adatok és kérem, hogy fogadjuk el, mert ezt a beszámolót már május végén, 
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pontosan május 31-ig kellett volna elfogadni. A Kft. működtetését veszélyeztetjük azzal, ha 
tovább húzzuk, halasztjuk, és nem rendezzük le ezt a dolgot. 
 
Fábry Béla képviselő: Lévai bizottsági elnök fantomokkal vitatkozik, nem velem, mert én 
egy szóval meg nem kérdőjeleztem ennek a Kft-nek az eredményességét, csak annyit 
mondtam, hogy azt a bizonyos levelet szeretném megkapni. Amennyiben az a levél már 
egyszer kipostázásra került és én figyelmetlen voltam, vagy valahova elkallódott a papírok 
között a nyári szabadság ideje alatt, akkor másnak ne küldjék ki, de ha tisztelettel kérhetem, 
nem olyan nagy probléma egy levet lemásolni, akkor ezt a két oldalt kaphassam meg. Tehát 
csak ennyit akartam, hogy ezt a levelet láthassam, egyébként meg, hogyha az ügyvezető 
igazgató úr nem képes átlátni a gazdasági folyamatokat és a javításokra, ésszerűsítésekre 
javaslatokat tenni, akkor valóban kérjünk fel külső szakértőt. Ezzel maximálisan egyet értek, 
ez így van rendben, valószínű, hogy a külső szakértők a gazdasági folyamatoknak a feltárását 
azt alaposabban és jobban meg fogják tenni, mint az, aki erre a fizetését egyébként felveszi. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: csak annyit szeretnék hozzá tenni, hogy 
szerintem egy beszámolót csak akkor kell elfogadni, ha azt mindenki rendben lévőnek találja. 
A legutóbbi Pénzügyi Fejlesztési Bizottság üléséig én még 18.000.000 Ft. senki által 
megmagyarázni nem tudott hiányra emlékszem. Ez most a negyedik körben ezek szerint 
valahogy eltűnt, hiszen ugye ez az éves beszámoló többször volt a Képviselő-testület és a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság előtt. 
 
Háttérből vita hallatszik, de nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Bocsánat, ami ott van az veszteség és nem hiány, az két különböző dolog. Nem akarom 
elmagyaráztatni, mert teljesen más hangzik el a Képviselő-testület ülésén, mint ami a 
bizottsági ülésen, tehát itt már ugyanazok az emberek, akik kérdéseket, kételyeket 
fogalmaznak meg a Kft. gazdálkodásával kapcsolatban, itt már erőteljesen finomítják a 
véleményüket.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólás nincs, felolvasom a módosításokkal 
kiegészített első pontot: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1./ elfogadja a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által készített 
2011. évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, 
továbbá tudomásul veszi és elfogadja a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú 
Nonprofit Kft. 2011. december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező 
végösszege: 40.993 eFt, a mérleg szerinti eredmény - 18.836 eFt (veszteség). 

 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás, - elutasítva. 
 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat  2. pontjára, miszerint: 
2./ elfogadja és tudomásul veszi, hogy az előterjesztésben említett 2x 6.250 eFt összegű 
számlát a Kft. rendkívüli eredményként (behajthatatlan követelés, veszteség) rendezi. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Lévai Sándorné képviselő nem vett részt a szavazásban. 
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Szavazást indítványoz a módosító javaslat 3. pontjára, miszerint: 
3./ felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a Kft. gazdálkodásának átfogó ellenőrzését, 
gazdasági folyamatainak feltárását külső szakértő bevonásával végezze el. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Lévai Sándorné képviselő nem vett részt a szavazásban. 
 
 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat a 4. pontjára, miszerint: 
4./ dönt arról, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. saját tőkéjének rendezése érdekében 17.038 eFt 
tagi kölcsönt pótbefizetéssé minősíti át és lekötött tartalékba helyez. Felhatalmazza a 
Polgármestert a tagi kölcsön pótbefizetéssé átminősítésével kapcsolatos teendők ellátására. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
 
Szavazást indítványoz a módosító javaslat 5. pontjára, miszerint: 
5./ dönt arról, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. részére 10.000 eFt jegyzett tőke emelést hajt 
végre a  likviditási problémák azonnali megoldására, melynek fedezete Fót Város 
Önkormányzat költségvetési rendeletében a céltartalékok között szereplő kötvény 
tőketörlesztésére elkülönített megtakarítás.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás, - elutasítva. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az utolsó 6. pont, miszerint:  
felhatalmazza az ügyvezetőt a jegyzett tőke emelésével kapcsolatos teendők ellátására 
valamint felkéri a polgármestert, hogy az 5./ pontban foglalt döntés alapján, Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki, állítsa össze és terjessze be a Képviselő-
testület 2012. év október havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása végett. --
nem szavaztatja meg, mert az első pontot elutasították. 
 
Egyben teszem fel szavazásra az egészet. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr nem vett részt a szavazásban. 
Háttérből heves vita hallatszik, hogy mil lett fogadva, a módosítás vagy az eredeti határozat. 
 

 
399/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2011. évi beszámolója 
elfogadásáról. (288.sz.anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1./ elfogadja a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. által készített 2011. 
évi tevékenységéről szóló egyszerűsített éves beszámolót és közhasznúsági jelentést, továbbá 
tudomásul veszi és elfogadja a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 
2011. december 31-i mérlegét, melyben az eszközök és források egyező végösszege: 40.993 
eFt, a mérleg szerinti eredmény - 18.836 eFt (veszteség). 
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2./ elfogadja és tudomásul veszi, hogy az előterjesztésben említett 2x 6.250 eFt összegű 
számlát a Kft. rendkívüli eredményként (behajthatatlan követelés, veszteség) rendezi. 
 
3./ felkéri a Felügyelő Bizottságot, hogy a Kft. gazdálkodásának átfogó ellenőrzését, 
gazdasági folyamatainak feltárását külső szakértő bevonásával végezze el. 
 
4./ dönt arról, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. saját tőkéjének rendezése érdekében 17.038 eFt 
tagi kölcsönt pótbefizetéssé minősíti át és lekötött tartalékba helyez. Felhatalmazza a 
polgármestert a tagi kölcsön pótbefizetéssé átminősítésével kapcsolatos teendők ellátására. 
 
5./ dönt arról, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft. részére 10.000 eFt jegyzett tőke emelést hajt 
végre a  likviditási problémák azonnali megoldására, melynek fedezete Fót Város 
Önkormányzat költségvetési rendeletében a céltartalékok között szereplő kötvény 
tőketörlesztésére elkülönített megtakarítás.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
saját tőke/jegyzett tőke aránya 123,63 %, mely a 2006. évi IV. törvény szerint megfelelő. 
 
6./ felhatalmazza az ügyvezetőt a jegyzett tőke emelésével kapcsolatos teendők ellátására 
valamint felkéri a polgármestert, hogy az 5./ pontban foglalt döntés alapján, Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására 
vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki, állítsa össze és terjessze be a Képviselő-
testület 2012. év október havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, a  

3./ pont vonatkozásában Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: 1./-2./-4./-5./ 2012. szeptember 19.; a  

3./ pont szerint 2012. december 31.;  
6./2012. október 31. 

 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: amiről most vita van, az hogy egyesével lettek 
feltéve a módosító javaslatok, amelyik módosító javaslat nincs elfogadva, annak helyébe az 
előterjesztésben szereplő eredeti kerül, én így gondolom. A módosító javaslatot külön 
feltesszük szavazásra,  
 
Háttérből azt kiabálják be, hogy nem egybevonva van, hanem külön van bontva az eredetiben. 
 
Jegyzőasszony akkor legyen szíves elmondani, pontonként szavaztunk….. 
 

  2010 2011 változtatások  eredmény  
Saját tőke -22 602 -13 439   13 599 
Jegyzett tőke 1 000 1 000 10 000 11 000 
Tőketartalék       0 
Eredménytartalék 3 894 -25 122   -25 122 
Lekötött tartalék 1 519 29 519 17 038 46 557 
Értékelési tartalék       0 
MSZE -29 015 -18 836   -18 836 
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző: igen, az az érdekes helyzet áll fent, hogy senki nem figyelte, 
tehát az, aki a módosításokra nem-el szavazott. Szerintem a gyakorlatot kellene átgondolni, 
hogy módosítok, aztán egyben felteszem. Máshol ilyen gyakorlatot nem láttam, ezt már 
hónapokkal ezelőtt is jeleztem, itt ez a helybéli gyakorlat. Módosításra is szavaznak, meg 
egyben is szavaznak, és innen van ez a helyzet. Aki nemmel szavazott a módosításnál, nem 
figyelt a végszavazásra, és ott az egészet egyben megerősítette, más gombot nyomott. Itt 
elvileg elfogadta, tehát felülbírálta az egyenkénti módosításait álláspontom szerint, mert 
senkinek nem kellett volna igent szavazni. Mivel igent szavaztak, és az egészet egyben tették 
fel szavazásra, így az egészet úgy fogadta el, hogy javasolta. Én így értem. 

 
Fábry Béla képviselő: teljesen egyértelmű, hogy amikor a módosító indítványokról 
szavaztak, akkor kiderültek a szándékok, az teljesen egyértelmű. Akkor, amikor azt mondták, 
hogy egyben, az nem volt kibontva, hogy az egyben, az mire vonatkozik, az egyben az eredeti 
javaslatra, vagy egyben az egészre. Nem javaslom, hogy ismételjük meg a szavazást, de hogy 
ennek a napirendi pontnak a szavazási eredményei tekintetében kérjünk a Kormányhivataltól 
állásfoglalást, vagy valaki jogász nézze meg, csak ugye, a jogászok esetében időnként azt 
tapasztalja az ember, hogy nyilván akik itt vannak, azok kivételt jelentenek, hogy a 
szándékaik szerint értelmezik a jogszabályokat. Sajnos a jogszabályok erre alkalmat adnak, 
hogy valaki egy szövegre A-t mondjon, valaki meg ugyanarra a szövegre B-t mondjon, tehát 
ezért kellene valami olyan jogforrás, vagy olyan önkormányzati ügyekben mértékadó 
szervezet, amelyiknek a véleménye az ránk nézve a törvényességi kérdések tekintetében 
irányadó. Tehát ezért javasoltam azt, hogy a Kormányhivataltól kérjünk állásfoglalást, 
szerintem a módosító indítványok esetében az eredeti előterjesztéshez igazítva hogyan 
vélekedtünk, azokból ez teljesen egyértelműen kiderült. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: ez tényleg egy érdekes eset, mert az egyik 
pontnál, mikor arról szavaztunk, hogy 10 millió Ft tőkeemelést hajtunk végre, az ugye nem 
lett megszavazva, tehát innentől fogva véleményem szerint ezt bele sem lehet érteni, az 
úgynevezett egybeszavazásra, vagy a beszámoló elfogadásra. Tehát amiről egyszer az volt a 
döntés, hogy nincs elfogadva, azt akkor most ezek szerint, azt még egyszer fel lehet tenni 
szavazni? Hiszen, ha azt mondják, hogy az egybeszavazásnál benne van még egyszer, akkor 
kétszer szavaztunk valamiről? Valami nem jó az egészben. 
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szeretném azt kéri a Jegyző asszonytól, hogy ezzel kapcsolatban kérjünk egy törvényességi 
állásfoglalást a Kormányhivataltól, hogy ilyenkor mi a helyzet. 
 
Fábry Béla képviselő: itt most egy értelmezési kérdés van. Ha azt mondjuk, hogy egyben 
elfogadtuk, akkor az egyben az azt jelenti, hogy az 1-es pontot úgy egyben, hogy öten 
támogatták, azaz nincs elfogadva, a 2-es pontot szintén öten támogatták és nincs elfogadva, és 
így tovább és így tovább. Tehát az egyben az azt jelenti, hogy amit a részletekben 
megfogalmaztunk, az egyben, tehát egyetlen egy dolog volt, amit e tekintetben a Képviselő-
testület elfogadott, hogy a saját tőke 18 millió forintos tagi kölcsönné alakuljon át, ha jól 
emlékszem, az volt az egyedüli dolog, amit elfogadtunk, az összes többit nem. Tehát az 
egyben megszavaztuk, az azt jelenti, hogy mindent elutasítottunk és ezt az egy dolgot meg 
igen. Még egyszer azt mondom én is, és egyébként bármilyen furcsa is egyesek számára, hogy 
két nem azonos párthoz tartozó ember ugyanazon a véleményen lehet, hogyha a tárgyban 
azonos a véleményük, miért ne lehetne, mert ez nem egy pártpolitikai kérdés, hanem ez egy 
szakmai kérdés, és lehet- e tekintetben azonos véleménye valakinek. Volt már olyan, amikor 
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Lévai Sándorné azt mondta, hogy egy véleményen van velem és nyilván akkor sem gondolt 
arra, hogy milyen nagy butaságot követett el, igen vannak ilyen ritka pillanatok, de még 
egyszer azt szeretném indítványozni, és többen vagyunk így, hogy kérjünk állásfoglalást a 
Kormányhivataltól. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: szerintem sem vagyunk jogászok, felesleges ekkora 
köröket írni, kérjük ki a véleményt és kész, nem kell ennyi magyarázat hozzá. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bukta András képviselő úr visszaérkezett, a létszám 11 fő. 
 
 
 
17. napirend: A házi segítségnyújtás létszámbővítés nélküli feladatellátás lehetséges 

megvalósításáról. (279.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem javasolja elfogadásra 
tekintettel arra, hogy a házi segítségnyújtás igénybevételére nincs konkrét kérelem, ezért a 
feladatellátás bővítését a bizottság nem tartja indokoltnak.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: a bizottság a II-es alternatívát javasolta 
elfogadásra a következő szempontok alapján. A bizottság ülésén jelen volt az Intézmény 
vezetője és megkérdeztük tőle, hogy szigorúan szakmai szempontok alapján melyik 
alternatívát javasolná elfogadásra, és a II-es alternatívát mondta Ez arról szól, hogy lenne egy 
fő, aki heti 20 órában foglalkozna ezzel a tevékenységgel, ez megbízásról szól. Ezért az 
ESZEI térítési díjat kérne. Megkérdezték az intézményvezető asszonyt, hogy van-e valamiféle 
becslés az igényre nézve, tehát hogy mekkora lenne a befolyó összeg plusz járulékai. Durván 
120.000 Ft-os kiadással számolhatunk. Jelenleg két főnek a segítségnyújtási igényével számol 
a bizottság, hiszen csak ennyiről tudunk jelenleg. Két főnél a befolyó összeg az kb. 75-80.000 
Ft/hó bevételt eredményezne, tehát ez azt jelenti, hogy a II-es alternatíva elfogadása esetén a 
költségvetést terhelő összeg az kb. 35-40.000 Ft lenne. Ez nem a közpénz pazarlása. 
Amennyiben úgy gondolják képviselő társaim készüljön egy felmérés az igényekre 
vonatkozóan, amennyiben 3-4 fő igényelné ezt a házi segítségnyújtást, úgy ez az 
Önkormányzat költségvetését nem terhelné.  
 
Fábry Béla képviselő: nem gondolom, hogy valaki itt közpénz pazarlásnak tartaná ezt a 
szolgáltatás bővítést. Beleznai Enikő véleményem szerint felelősséggel tett javaslatot akkor, 
amikor a házi segítségnyújtás bővítésére vonatkozó indítványát megtette. Nyilvánvalóan a 
kérelem és a szükséglet nem ugyanazon fogalom. Tehát szükséglet van addig, míg nincs a 
feladat ellátására szervezett intézmény személy, addig kérelem sem érkezik és elképzelhető, 
ahogy képviselő társam korábban elmondta, hogy ha egy ilyen feladatellátás elkezdődik, 
akkor nem hogy kettő, hanem akár még több kérelem is be fog futni. Tudjuk jól, hogy a város 
lakosságában sok idős ember szorul segítségre. Egyik másik idős ember családja talán van is 
olyan helyzetben, hogy ezt a szolgáltatást meg tudja fizetni, én azt gondolom, hogy 
mindenképpen indokolt és szükséges ennek a feladatbővítésnek a bevezetése, tehát hogy erről 
pozitívan döntsünk. Amennyiben az igazgató asszony a II-es alternatívát javasolja 
elfogadhatónak, akkor döntsük emellett, azt viszont mindenképpen jelöljük meg, hogy ez az 
időszak a 2012. november 1-től meddig tart, mert itt ki van pontozva ennek a helye. Meg 
kellene jelölni a határidőt. Nem jelent ez akkora tehertételt szerintem az Önkormányzatnak, 
annak érdekében, hogy az idős emberek ellátása megfelelő legyen. 
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: még annyi kiegészítésem lenne, hogy a II-es 
alternatíva nem járna azonnali költségnövekedéssel, hiszen itt megbízásról van szó. Az ESZEI 
állománya, státusza nem növekedne. Amennyiben konkretizálódik az igény, két-három-négy-
öt személy, abban az esetben vesznek fel valakit ennek a szolgáltatásnak az elvégzésére 
megbízási szerződéssel. Akkor lenne még egy javaslatom, ha a Képviselő-testület most nem 
akarja ezt a variációt elfogadni, bár költségvetést most nem terhelne, akkor találjuk ki annak a 
lehetőségét, vagy kérjük fel az intézményvezető asszonyt, hogy készüljön egy ilyen felmérés, 
hogy a városban hányan igényelnék azt. Biztos, hogy egy ekkora településen nemcsak két 
ember igényel ilyen szolgáltatást. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: pontosítanom kell a Képviselő urat, mert 
költségvetést érint, hiszen az ő általuk felvetett alternatíva 3-as pontjában, majd a következő 
alternatíva 3-as pontjában is ott van, hogy az önkormányzati rendeletet- ez a költségvetési 
rendelet-, módosítani kell. Tehát azt tudom támogatni, hogy készüljön el egy konkrét 
felmérés, mert arra már lehet konkrétan tervezni, de így hogy az igény olyan amilyen, és 
meghatározunk összeget, meghatározunk létszámot, ezt így nem igazán tudom támogatni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: a Képviselő asszonynak igaza van, tehát a 
költségvetést valóban érinti, hiszen bele kell venni, de nem terheli, én azt mondtam, hogy nem 
terheli. Csak akkor fogják megbízni ezt a személyt a szolgáltatásra, amint arra a kellő igény 
megvan. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: tehát a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy nem 
javasolják elfogadásra, mert nincs konkrét kérelem az igénybevételre. Az intézményvezető 
asszony hasonlóan nyilatkozott erről, a bizottsági ülésen. Volt egy korábbi, júniusi döntés, 
egy 283/2012. (VI.27) KT határozat, ami ebben az irányban indult el. Most több alternatíva is 
van, és a Képviselő-testület döntene, hogy milyen költségek legyenek, stb., viszont most nincs 
konkrét igény. Azt javaslom, hogy a korábbi döntésünkkel a 283/2012 (VI.27.) KT 
határozattal kell kezdeni valamit, mert az él, ott van egy döntés, érdemes lenne a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság döntésével egyben kezelni, vagy hatályon kívül helyezni. 
 
Fábry Béla képviselő:  egy dolog az biztos, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak 
van egy javaslata, ami arra vonatkozik, hogy a II-es számú határozati javaslat elfogadását 
támogatja. Azt nem tehetjük meg, hogy nem szavazunk.  Amennyiben elfogadja a Képviselő-
testület azt az indítványt, hogy jöjjön létre ez a szolgáltatás, és a II-es határozati javaslatban 
leírtakkal alakítsuk ezt ki, akkor az, hogy mit kezdjünk a 283-as határozattal az tárgytalan. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: mivel ennek az anyagnak az előterjesztője én voltam, az 
előterjesztést a napirendről leveszem és javaslom, hogy a bizottságoknak utaljuk vissza új 
tárgyalásra, átdolgozásra. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: nincs ilyen, hogy az előterjesztést visszavonom. A 
Képviselő-testület szavazhat, hogy leveszi napirendről, mivel felvettük a napirendre és 
megnyitottuk a napirendet, vagy végigszavazzuk a határozati javaslat pontjait, vagy pedig az 
Alpolgármesterúr javaslatot tesz a napirendről való levételre, és a Képviselő-testület szavaz. 
Ez a két lehetőségünk van. Tehát Alpolgármester úr, ha fenntartod a javaslatod, akkor kérem a 
Képviselő-testületet, hogy ezt a 279-es számú előterjesztést a napirendről levenni kívánja.  
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Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: Ha visszavonásra került volna az anyag, akkor nem 
mondanám el azt, ami ide kívánkozik. Ebben az anyagban, a 283/2012 (VI.27.) határozat, ami 
erről rendelkezik, amiről itt beszélgettünk. Szeretném, ha nem értené senki félre. Itt a 
munkacsoport és az ESZEPSZ vezetője elvégezte a feladatot, amellyel megbízták, pontosan a 
3. pontot fogom elolvasni: „a 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.” Ezt  
beterjesztette többféle változatban, csak az a helyzet, hogy két oldala van a dolognak, van egy 
feladat ellátás anyagi oldala és van, ahol ellátják a feladatot, és az a másik most jelen 
pillanatban hiányzik. Ha nincs igény, akkor erőszakkal odamegyek és elmondom, hogy:  
de már pedig én ezt ellátom?! Ezért javasoltuk, hogy történjen meg konkrétan az igények 
felmérése, és akkor térjünk vissza, mert lehet, hogy nem 80.000 Ft-ra lesz szükség, lehet, 
hogy 160.000 Ft-ra. Jelenleg egy igény maradt, de arra nem biztos, hogy a javaslatok ülnek. 
Mindegyik érint költségvetést, mert ha valahonnan átcsoportosítunk valahova, akkor azt már 
csak arra lehet felhasználni, addig míg újra el nem készül az átcsoportosítás. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: Lévai képviselő asszonyt támogatva kérem 
Polgármester asszonyt, hogy az ügyrendben tett javaslatomról rendeljen el szavazást. A 
Képviselő-testület vegye le napirendről, hogyha úgy dönt, hogy most ezzel nem kíván 
foglalkozni. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: én ügyrendben szeretnék az SZMSZ-ből idézni, hogy 
pontosak legyünk. Valóban az egyik legfontosabb, ami az hatályos SZMSZ-ünk 30§ (6) 
bekezdése mond: 
„amennyiben a vita során kiderül, hogy a napirenddel kapcsolatban jelentős kérdés tisztázása 
válik szükségessé, a megalapozott döntés érdekében - a szavazás megkezdése előtt bármikor „ 
- tehát itt ez a helyzet, máshol nem találtam írásbeli utalást, az előbb elhangzottakra, most ez 
az eset áll fent. Tehát a szavazás megkezdése előtt bármikor a polgármester, a képviselők és 
az előterjesztő javasolhatja a téma elnapolását. Itt az a szóhasználat legyen, hogy a téma 
elnapolását javasolja. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólás nincs, szavazást indítványoz a napirend 
októberi Képviselő-testületi ülésre való elnapolására.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolta „A 
házi segítségnyújtás létszámbővítés nélküli feladatellátás lehetséges megvalósításáról. 
(279.sz.anyag)” témában napirendre vett előterjesztés megtárgyalását. 
 
 
18. napirend: Beleznai Enikő, ESZEPSZ igazgató beszámolója intézményvezetői 

munkájáról. (286.sz.anyag) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: az érintett intézményvezető asszony, Beleznai Enikő itt 
van, minden bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. 
Hozzászólás nincs, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
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400/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Beleznai Enikő, ESZEPSZ igazgató beszámolója intézményvezetői munkájáról. 

(286.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja az Egyesített Szociális 
Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat igazgatójának, Beleznai Enikőnek az intézményvezetői 
beszámolóját. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. szeptember 12., az igazgató értesítésére a döntést követő 5 napon belül 
 

 

Pozderka Gábor alpolgármester: szeretném megköszönni Beleznai Enikő egyéves 
munkáját. Egy nagyon nehéz örökséget vett át, és próbált úrrá lenni ezen a helyzeten, azt 
láttuk, hogy sikerrel. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a következő igazgató választásnak az 
eredménye, de ez mindenesetre egy korszakot lezár, amire már lehet építkezni. Köszönöm 
szépen. 
 

 
19. napirend: A Fáy András Általános Iskola és Óvoda és az Egyesített Szociális 

Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása 
(281.sz.anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság elfogadásra javasolta a határozati javaslatot. Az EEB-nek van egy 
módosító javaslata, a szakfeladat száma helyesen: 856099, mely kiegészül egy alponttal: 
Referencia intézmény működésével kapcsolatos szolgáltatás, jó gyakorlat eladása. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: nem ehhez a határozati javaslathoz, de ennek a témának a 
kapcsán szeretnék, ha külön elfogadnánk egy határozatot, ami arról szól, hogy a volt 
ESZEPSZ és a Fáy András intézmény, most így mondom a nevét, azt az összes rendeletben, 
ahol ezt használjuk, helyesen használjuk és automatikusan javítsuk ki jóra és ne jöjjön már ide 
elénk külön mindegyik ilyen kis mozaikszó, de hozzunk egy olyan határozatot, hogy a Hivatal 
ezt mindenhol javítsa ki. Köszönöm szépen. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: amit Polgármester asszony elmondott, az a Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda, aztán most már kiegészül a neve Pedagógiai Szakszolgálattal 
témára vonatkozik. Van egy másik módosító javaslata az EEB-nek, hogy a volt ESZEPSZ 
intézmény rövidített neve legyen Fót Város ESZEI. Ez talán nem érthető így önmagában, az 
eredeti alapító okirat módosításában csak ESZEI szerepelt, nem volt előtte a Fót Város. Ezért 
ez a módosító javaslat, hogy kerüljön elé az, hogy Fót Város, tehát az legyen az intézménynek 
a teljes neve, hogy Fót Város ESZEI, hogy világos legyen. 
 
Fábry Béla képviselő: elnézést kérek Gráf elnök úrtól különösen, hogy miközben mondta a 
mondókáját felkacagtam, de hát Fót ESZEI-ez azért elég mókásan hangzik. Érdemes lenne azt 
végig gondolni, hogy vajon tényleg így kellene nevezni az intézményt, hogy Fót Város 
ESZEI? Ez enyhe derültséget fog kiváltani bárhol, ha ezt meglátják. Ne tegyük már ki se az 
intézményt, se magunkat nevetségesnek. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Szavazást indítványoz az EEB módosító javaslatára, miszerint a szakfeladat száma helyesen: 
856099, mely kiegészül egy alponttal: Referencia intézmény működésével kapcsolatos 
szolgáltatás, jó gyakorlat eladása. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Koncz János képviselő úr nem vett részt a szavazásban. 
 
Szavazást indítványoz az EEB módosító javaslatára, miszerint a volt ESZEPSZ intézmény 
rövidített neve: Fót Város ESZEI legyen. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva. 
 
Szavazást indítványoz a Fáy András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának 
elfogadására. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 
 

401/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda és az Egyesített Szociális Egészségügyi és 

Pedagógiai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása (281.sz.anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
 
1.1/ Egyéb szakfeladat száma: 856099, mely kiegészül egy alponttal: Referencia intézmény 
működésével kapcsolatos szolgáltatás, jó gyakorlat eladása. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésre a döntést követő 8 
napon belül. 
 
 
Szavazást indítványoz a Fót Város ESZEI Alapító Okiratának elfogadására. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 
 

402/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda és az Egyesített Szociális Egészségügyi és 

Pedagógiai Szolgálat Alapító Okiratának módosítása (281.sz.anyag) 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az Egyesített 
Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat alapító okiratát a jelen előterjesztés 2. sz. 
melléklete szerint. 
 
2.2/ A volt ESZEPSZ intézmény rövidített neve: Fót Város ESZEI. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésre a döntést követő 8 
napon belül. 
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20. napirend: Döntés a Fóti Sporthorgász Egyesület Haszonbérleti és hasznosítási 
szerződése ügyében. (200/B. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ismerteti a bizottsági véleményeket.  
 
Fábry Béla képviselő: Ha egy ügyet tárgyalunk, és van egy olyan javaslat, hogy dolgozzuk 
át, akkor én azt elfogadom, hogy nincs valami jól előkészítve, de akkor ne is vegyük 
napirendre, akkor már a napirendre vétel előtt azt kellett volna mondani, hogy akkor ezt az 
ügyet most ne tárgyaljuk, mert arról döntünk, hogy nem tárgyaljuk, tehát ez időpocsékolás, ez 
az egyik dolog. A másik dolog az csak egy kérdés, mert én nem vagyok nagyon tájékozott, de 
a Horgász Egyesületnek halászati vagy horgászati joga van? Ez ugye nem mindegy.  
-válasz: halászati joga. 
Rendben van, hogyha halászati joga van a Horgász Egyesületnek, mert ez a két dolog ez nem 
mindegy, mint tudjuk. 
 
Illés Melinda a Horgász Egyesület ügyvédje: köszöntök mindenkit. Először szeretném 
tisztázni ezt a kérdést. Egyértelműen a törvény halászati jogról szól. Tehát ennek a haszonbére 
adásáról lehet szó. Röviden elmondhatnám a Horgász Egyesület kérését? Tehát az 1960-as 
évektől kezdve működik a Horgász Egyesület a fóti tavon. A tevékenységük következtében 
azt hiszem, hogy mindenki elismerheti, hogy az ország egyik legszebb tava lett, ezért egy 
elismerő díjat is kaptak idén. A tevékenységük során a víz tisztult, a környezet megszépült, a 
környezetvédelemre fokozottan ügyeltek és nagyon szép kellemes pihenő hely alakult ki a fóti 
lakosok számára. A legutóbbi testületi ülésen úgy döntöttek, hogy csak fél évre kívánják 
meghosszabbítani a Horgász Egyesülettel a haszonbérleti jogot, ezt viszont nem állt módjában 
a Horgász Egyesületnek elfogadni, hiszen értelmezhetetlen az Egyesület működése fél éves 
intervallumban, ráadásul ez pont a téli időszakra esik, amikor egyébként is kevesebb 
tevékenységet tudnak végrehajtani. Mindenféleképpen az egyesület érdekében állna, ha 
legalább három, de inkább hat éves szerződést kötnének velük. Megértem a Képviselők 
aggodalmát, hogy pályázat útján kívánják értékesíteni, vagy hasznosítani a területet, de mivel 
még nincs kidolgozva a pályázati feltételrendszer, véleményem mire kidolgozzák a pályázati 
rendszert, mire elfogadják, tekintve azt a helyzetet, hogy már meghirdették a TÓ vendéglőt 
hasznosításra és nem nagyon sikerült megfelelő bérlőt találni, időben igencsak el fog húzódni 
az a döntés, hogy ki fogja üzemeltetni a fóti tó és környékét. Ezért kérem a Képviselő-
testületet, hogy legalább három éves haszonbérleti szerződést kössön a Horgász Egyesülettel. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: egy picit korábbról kezdeném ennek a történetét.  A 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság foglalkozott korábban ezzel az üggyel és feltérképeztük az 
összes tóval kapcsolatos problémát. Az egyik ami felmerült, hogy ennek a tónak a víz 
utánpótlására az Önkormányzat Hivatala évi 2 millió forintot fizet az ott szolgáló szivattyú 
működtetésére. Felmerült a bizottsági ülésen, hogy ennek az összegnek egy részét a Horgász 
Egyesület tudná-e fizetni. Ott helyben felhívtuk a Horgász Egyesület elnökét, és nyilatkozott, 
hogy nem tudja ezt fizetni, akkor javasolta bizottság, hogy az év végéig hosszabbítsuk meg a 
szerződést, hogy a Horgász Egyesület amit bele tett, hogy így mondjam, alkalma legyen a 
halakkal gazdálkodni. A másik dolog, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság most mást 
javasolt, mert itt ebben az előterjesztésben van egy jegyzőkönyv, melyet augusztus 29-én 
8.000-kor a Polgármesteri Hivatalban vettek fel, ez rögzíti az ott elhangzott dolgokat. A 
bizottság azt tapasztalta, mintha a két fél az Önkormányzat részéről az ügyvéd és a Horgász 
Egyesület részéről az ügyvéd meg az Önkormányzat részéről, aki ott volt, elnézést, hogy nem 
említek mindenkit, mintha elbeszéltek volna egymás mellett. Tehát úgy tűnt, hogy nem jutnak 
közös nevezőre. Én három pontot látok ebben a jegyzőkönyvben, ami nem került aztán 
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szerződés tervezet formájában sem elénk terjesztésre. Felvetették Önök a három méter-öt 
méternek a kérdését, felvetették az időpontot, hogy meddig legyen, mi felvetettük a fizetést, 
illetve azt nem tudom, hogy hogy került felvetésre, csak azt olvasom, hogy a dr. Illés Melinda 
ügyvéd asszony azt mondja, hogy a részarányosan rájuk eső részt megfizetik. Tehát nyilván 
szóba került náluk ez a dolog, számomra nem teljesen derült ki, hogy mire is vonatkozik. 
Felvetődött még a halászati jognak a kérdése, amelyről a Horgász Egyesület azt állítja, hogy 
2017-ig van erre joga, az Önkormányzat ügyvédje pedig azt mondja, hogy addig van joga, 
ameddig szerződése van a tónak a használatára. Tehát mi nem vagyunk nyilván jogászok, ezt 
nem fogjuk tudni eldönteni, mi az kértük, hogy ezen a 29-i egyeztetésen elhangzott 
felvetéseknek megfelelő szerződés tervezet kerüljön elénk, mert jelen pillanatban minden 
szerződés tervezet módosítás. A régiek itt vannak, de azt, hogy milyen formában szeretnénk 
tovább megegyezni, az szerződés formájában nem fogalmazódott meg. Tehát ez volt a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak az egyik kérése, a másik pedig az, hogy akkor felkérjük a 
Jegyzőt, hogy akkor szerezzen már be egy hivatalos igazolást ezzel a halászati joggal 
kapcsolatosan, hogy ebben lássunk tisztán, hogy mi is a helyzet. Ezért gondoljuk, hogy ezt az 
anyagot szeretnénk visszaadni és a 29-i jegyzőkönyvnek megfelelően a szerződés tervezetet 
elkészíttetni.  
 
Koncz János képviselő: először is egy dolgot szeretnék tisztázni a Horgász Egyesülettel, a 
tagjaival és az Elnök úrral. Én vagyok a Koncz János, én nem tartok igényt a horgász tóra, 
mert megkerestek a horgászok, hogy én azért vagyok ellene, mert én akarok ott bérleti 
szerződést kötni. Nem akarok. Én vadász ember vagyok és nem horgász. A kezembe a 
gyerekkoromban volt horgászfelszerelés, én azóta csak nézelődő vagyok. Többször le kellett 
menni oda a tóra, mert különböző konfliktusok alakultak ki a horgászok és a városlakók 
között. Volt egy olyan probléma, amikor a Bartos képviselő társam leküldött, hogy én 
megkérdeztem ott egy-két horgászt névtelenül, nem érdekes, hogy ki volt az, csak olyan akar 
ott dirigálni, aki öt sör után előadja magát. Azért álljon már meg a menet. Ez a tó ez a 19.000 
emberé, nem azé a száz vagy kétszáz horgászé. Elnézést, ezt valahogy úgy kellene, mint 
annak idején, én már 51 éve itt lakok Fóton, annak idején ott volt középen az a választó, addig 
a horgászok voltak, utána meg a fürdőzők. A Képviselő-testületnek is volt egy olyan 
problémája, hogy fertőzött a víz, nem lehet fürdeni. Akkor a hallal mit csinálnak, ha coli 
baktériummal van fertőzve, akkor azt is meg kellene semmisíteni. Egy-két dolgot itt tisztázni 
kellene. Nem vagyok ellene azt, amit a Borika mondott, igenis hozzá kellene maguknak is 
járulni ahhoz a 2,4 millió forintos villanyszámlához, vagy azt kell csinálni, maguk is biztos 
emlékeznek, vagy az idősebbek, hogy a Csaba utcánál volt régen egy fúrt kút, az annak idején 
le lett zárva. Azt fel kellene tárni és megoldódna az a vízutánpótlás, mert annak idején a 
túlfolyón tisztult a tó, azóta húsz éve, ott nem folyik ki víz. Valószínű, hogy az lehet, hogy a 
fúrt kút keringeti az egészet, mert olyan közel van kút, hogy a tóból szívja ugyanazt a vizet, 
amit utána visszatáplál. Úgyhogy megnyugtatom magukat, nem akarok ott horgászni, csak azt 
szeretném, hogy rendeződjön ez a dolog, maguk is horgásszanak, és a város lakói is tudják 
élvezni a tavat. Ahhoz nekünk, nagyon sokat kellene tenni, zuhanyzót, büfét, WC-t kellene 
felállítani és lehetne pénztárat is oda beállítani, hogy bevétel is legyen. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: azt hiszem, hogy Jegyző asszony részéről 
semmiféle vizsgálatra nincs szükség a halászati joggal kapcsolatban, ugyanis az előterjesztés 
most, hogyha figyelmesen megnézzük, akkor eléggé egyértelmű. A szerződés mellékleteként 
be van csatolva egy haszonbérleti szerződés, ami egyértelműen rögzíti, az 1§ (1)-ban a 
halászati jogot, a (2) pontban az időpontra vonatkozóan pedig le van írva, hogy másfél 
hónapja már nincs halászati joga a Horgász Egyesületnek, ez tény. Az előterjesztés második 
oldalán ott már halászati engedély van említve, az eddigi előterjesztésekben ez nem így 
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szerepelt, az eddigi előterjesztésekben mindenhol halászati jog szerepelt. A halászati jog az az 
Önkormányzaté, aki haszonbérbe adja a Horgász Egyesületnek, a Horgász Egyesület attól 
nem végezhet ott semmit, hogy halászati jogot kap, nekik ahhoz ki kell váltani, vagy meg kell 
szerezni megfelelő úton-módon a halászati engedélyt, tehát ez két különböző dolog. Eddig ez 
nem szerepelt, mindig mindenki halászati jogot említett. A halászati engedély, ami az Önöké, 
az valóban 2017-ben jár le, de a halászati jog az már lejárt. Ettől függetlenül a mi 
bizottságunk akkor is egy módosítással támogatta volna a szerződést a véleménylapon is 
szereplő bontófeltétellel.  
 
Fábry Béla képviselő: ügyrendben egyetértek a PFB javaslatával, tovább kell dolgozni az 
anyagot, szemmel láthatóan nem vagyunk döntéshelyzetben. Fontosnak tartom, hogy az 
eredeti szerződés, a 2002. 07. 01-i dátumú szerződés első szakasz második pontjában van, az 
azt a határidőt módosítsuk, ne legyen olyan helyzet, hogy aki ott lógat, az jogtalanul lógat ott, 
mert az neki is rossz, ha a halászati felügyelettől ezt ellenőrzik, tehát ezt rendezni kell. 
Javasolom, hogy addig ameddig az új szerződés aláírásra nem kerül, addig kapják meg ezt a 
jogot, hogy ilyen jogszerűtlen helyzet ne jöjjön létre. A megállapodáshoz további munka kell. 
Ügyrendi indítványom az az lett volna, hogy ezt vegyük le, és azt szeretném kérni, hogy az 
előterjesztés mellékleteként csatolt jegyzőkönyveket pontosítsa az előterjesztő. 
 
Szántóné János Ildikó Városfejlesztési Osztály vezetője: annyit szeretnék hozzá fűzni, 
hogy a jegyzőkönyv az igazából jegyzőkönyv tervezet, mert az megküldésre került aláírásra a 
Horgász Egyesület részére, de az nem került vissza. A másik az, hogy mi kértük, hogy a 
tárgyalástól számított nyolc napon belül küldjék meg a Horgász Egyesület részéről azokat az 
igényeket, amik ugyan bele vannak foglalva tárgyalás szövegébe, de ezek végül részünkre 
nem lettek megküldve.  
 
Illés Melinda a Horgász Egyesület ügyvédje: talán megkönnyíthetem a döntést egy pár 
dologgal. Egyrészt amit a képviselő asszony mondott, egyeztettünk és úgy látszik a szerződés 
tervezetem akkor nem került a Jegyző asszonyhoz-egy komplett szerződés tervezet- amit az 
alapján készítettünk, amit tárgyaltunk. Ez alapján a Horgász Egyesület először is  hajlandó 
hozzájárulni a vízpótláshoz, az idő rövidsége miatt azonban egyenlőre, csak azt tudja 
felvállalni, hogy területarányosan fizeti ki az energia és vízköltségeket, mert többre az 
egyesület nem képes. Ha kapnak hosszabb időt, az egyesület tagjai már utána néztek és 
vannak pályázati lehetőségek, úgynevezett szélkerekes megoldással ki lehetne váltani az 
elektromos hálózatot és azzal tudnák táplálni a tavat. A Képviselő úr által javasolt 
bontófeltételt, amit említett, egyeztettünk a Horgász Egyesület tagjaival, a bontófeltételbe bele 
mennének, ha egy öt-hat éves szerződést alá tudnánk írni. A szerződéstervezetbe beleírtuk, 
hogy a Horgász Egyesület kész mindenfajta pályázaton akár önállóan, akár az 
Önkormányzattal szorosan együtt működve indulni, hogy fejleszteni lehessen és fent lehessen 
tartani a környezetet a fóti tón. A fóti tó az egész városé, a Horgász Egyesület nem kívánja 
kisajátítani a tavat, továbbra is biztosítja az ún. strand területének a város lakóinak a 
használatát, sőt az ellen sincs ellenvélemény, hogy sétát tegyenek a tó körül, úgy hogy nem 
zavarják a horgászokat, tehát egy kölcsönös együttműködés, együttélés mellett az egész város 
tudja kulturáltan használni a tavat. A tó az egész város értéke, ha ezzel megkönnyítettem a 
döntésüket, akkor várom, hogy határozzanak. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: én elnézést kérek Önöktől, hogy itt kölcsönösen fárasztjuk 
egymást. A Képviselő-testületi ülés nem arra való, hogy itt most tárgyaljuk meg a szerződés 
feltételeit és pontjait. Én szégyellem magam miatta, hogy ezt eddig nem lehetett megtenni. 
Úgy gondolom, hogy a testület a múltkor pozitívan állt hozzá azzal a szándékával, hogy mivel 
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Önöknek lejárt júliusban a szerződésük, azt mondta, hogy írjuk alá év végéig, és a részleteket 
dolgozzuk ki. Erre ment az egész, hogy Önök jogosan legyenek ott, és ne úgy, hogy nincs 
szerződésük. Ha ezt nem sikerült aláírni három hónapra, nem feltételeztük, hogy más jön oda 
vagy bármi fog történi. Azt mondta a hölgy, hogy az, az ország egyik legszebb tava. Én ezt 
nem osztom, az ország nagyon jó adottságokkal rendelkező tava, azért jó a vize, mert 200.000 
Ft-ért havonta vizet pumpálunk bele. Ez legfőképpen a horgászok feltételeit javítja. Fürödni 
nem lehet benne hivatalosan, tehát ezen kellene megállapodni, hogy Önök mivel, hogyan, 
mennyivel járulnak hozzá, és amikor a szerződéstervezet elkészül akkor jöjjön ide, hogy itt 
már csak a döntést kelljen meghozni, itt már ne vitatkozzunk semmiről.  Az előkészítő 
munkáknak meg kell lennie, a bizottsági üléseken tárgyalják meg, és a Polgármester 
asszonynál tárgyalják meg, és ne itt vitatkozzunk erről, mert így soha nem lesz megoldás. 
Egyet értek mindenkivel, aki azt mondta, hogy vegyük le, készítsék elő alaposan, és úgy 
jöjjön ide döntésre. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólás nincs. 
Szavazást indítványoz a napirend októberi Képviselő-testületi ülésre való elnapolására.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadva. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolta a 
„Döntés a Fóti Sporthorgász Egyesület Haszonbérleti és hasznosítási szerződése ügyében. 
(200/B. sz. anyag)” napirendre vett előterjesztés megtárgyalását. 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatai között 
szerepel egy olyan pont, amit szeretném, hogyha megszavaznánk. Itt a halászati engedélyről 
van szó és nem a halászati jogról, ahogy az Szabó képviselő társam korábban elmondta. 
Nagyon sokszor elhangzott az Egyesület részéről, hogy 2017-ig van ilyen halászati 
engedélyük, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság már kérte, hogy mutassa be ezt az elnök úr. Az 
elnök úr ezt nem mutatta be, úgyhogy vagy ő mutassa be és erre kérjük föl, vagy pedig akkor 
ha nem tudja bemutatni, akkor kérjük meg hivatalosan a felettes szervtől, mert lehet hogy az a 
papír elveszett az elnök úr dossziéjából. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a halászati engedélyhez nekünk nincs közünk, 
azzal ne foglalkozzunk már. A halászati jogról pedig ez a szerződés rendelkezik. Semmi 
közünk a halászati engedélyhez. A halászati jog lesz haszonbérbe adva. 
 
Koncz János képviselő: ügyvédasszonynak csak azt szeretném mondani, hogy egész nyáron 
a polgárőrség és a rendőrség oda járt le, hogy a fürdőzőket nem lehet kiüldözni a vízből, ezt 
maga is tudja nagyon jól. Büntetni nem lehet őket, nekünk nincs jogunk arra, mint 
polgárőröknek, csak megkérhetjük őket, hogy kimenjenek, a rendőrség meg nem büntette 
meg. Most a testület sem hozott határozatot, hogy ott nem lehet fürdeni. Ezt valahogy úgy 
kellene megoldani, hogy azelőtt is fürödtek ott emberek, és megértem magukat, de valami 
kompromisszumot kell kötni. 
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21. napirend:  Önkormányzati honlap pályázat szakértői vizsgálata (285.sz.anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Ismerteti a bizottsági véleményeket. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke:  egy komplett határozati javaslatot szeretnék javasolni 
a Képviselő-testületnek, ami a két bizottság javaslatát gyakorlatilag egybe fogja. 
első pont: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati honlap 
működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
 
második pont: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felkéri a Jegyzőt, hogy az honlap további 
üzemeltetésére vonatkozó javaslatot dolgozza ki a Képviselő-testület az üzemeltetés 
költségének fedezetét a korábbiaknak megfelelő összeg keretben, azaz 60.000 Ft+ÁFA 
összegben határozza meg. 
 
Bukta András képviselő: kérdéseim lennének és megdöbbentett ez a határozati javaslat, 
mivel itt egy érvényes pályázat volt. A szakértők azt állapították meg, hogy ez az ajánlat 
reálisabb, sőt még alacsonyabb is, mint egy átlagos ajánlat, úgyhogy ezek után nagyon 
érdekelne, hogy miért kell egy egész más határozati javaslattal élni a bizottságoknak. Az is 
érdekelne, hogy akkor miért kellett több tízezer forintot kifizetni a szakértői díjazásra, hogyha 
már egészen mást akar a Képviselő-testület egy része. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB ülésén részletesen és nagyon hosszan 
megtárgyaltuk ezt a kérdést. Sajnálom, hogy Bukta képviselő úr nem tudott részt venni ezen 
az ülésen, mivel egy időben volt megtartva a JÜSZB és a PFB ülése. A szakértői vizsgálatra 
azért volt szükség, mert az EEB kapta meg a Képviselő-testülettől a feladatot, hogy a 
beérkezett pályázatokat értékelje. A megajánlott legalacsonyabb havi üzemeltetési összeg, 
illetve az egyszeri fejlesztési díj olyan mértéket ütött meg, és annyira eltért a korábbi 
üzemeltetési díjtól, hogy ezt a bizottság nem tudta szakmailag kontrollálni, hogy ez az eltérés 
ez indokolt-e. Ezért, mivel szakmai kompetenciát a bizottság nem látott, igénybe vette az Ötv. 
szerinti lehetőségét, miszerint szakértőt vesz igénybe a véleménye kialakításához. A szakértői 
vélemények beérkeztek, és azt tükrözték, hogy a kiírt pályázatban meghatározott feltételekhez 
képest nem drága a legolcsóbb árajánlat. Ugyanakkor az EEB és a PFB is tekintettel arra, 
hogy nagyrészt laikus képviselőkből áll, illetve a külső bizottsági tagok sem szakemberek 
ezen a területen úgy értékelte, hogy akkor ezek szerint elmérte magát az Önkormányzat, mert 
nem olyan pályázatot írt ki, mint amilyenre szüksége van. Itt derült ki, hogy nincs ekkora 
igény az önkormányzatnak. Ezt a szakértői vélemények is leírják. Mivel a pénzügyi fedezet 
sem volt az Önkormányzat költségvetésében beállítva ilyen magas összegre, nyilvánvalóan át 
kell gondolnunk újra, hogy kell-e nekünk ilyen mértékű feladat, illetve hogy megtudjuk-e 
esetleg másképp olcsóbban oldani a számunkra ténylegesen szükséges igényeknek megfelelő 
feladatot. Ezért gondoltuk azt, hogy akkor ezt a pályázatot most nyilvánítsuk 
eredménytelenné, mivel túllépi a költségvetési kereteket, és nézzük meg, hogy a korábbiaknak 
megfelelő szinten működtetett honlap, ami megfelelt az Önkormányzatnak, hiszen működött 
az, és semmi gond nem volt vele, megfelelő szinten hogyan tudná másképp ellátni az 
Önkormányzat ezt a feladatot, és erre felkérnénk a Jegyző asszonyon keresztül a hivatalt, 
hogy nézzen utána. Erről szól ez a folyamat, és ezt nagyon részletesen átbeszéltük az EEB 
ülésén.  
Röviden ismertetném a határozati javaslatot: 
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1. pont: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 
honlap működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
2. pont: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elismeri a honlap 
működtetését végző vállalkozó augusztus havi teljesítését és jóváhagyja a vállalkozóval a 
szerződés 2012. október 31-ig történő szerződés megkötését. 
3. pont: a Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzati honlap 2012.november 
1-től történő működtetésének lehetőségeit dolgozza ki. 
 
Koncz János képviselő: csak annyit szeretnék mondani, hogy a bizottságokat nem egy napra 
kellene összehívni, és akkor a Bukta képviselő ott tudna lenni a másik ülésen is.  
 
Bukta András képviselő: Gráf elnökúr válaszához néhány megjegyzést fűznék. A szakértői 
véleményekből az derül ki, hogy ez a pályázat minden kiírásnak megfelel, másrészt a pályázó 
szerintem egy színvonalas honlapot működtetett, tehát ezzel nem volt probléma. A Gráf 
képviselő úr által elmondottakból az derül ki, hogy elég nagy a bizonytalanság, mert a Jegyző 
kapja meg a feladatot, de valójában nem tudjuk, hogy hogyan fog ez majd működni, milyen 
színvonalú lesz ez a honlap, véleményem szerint a biztos jót adunk föl egy bizonytalanért. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: mivel többen is jelezték, hogy nem készültek el 
időben az előterjesztések, ezért az egyetlen lehetséges időpontra hívtuk össze a bizottsági 
üléseket, igen nem egyeztettünk előtte, de ezt hagyjuk ennyiben. A bizottsági ülésen többször 
is beszéltük már, és Jegyző asszonnyal is abban maradtunk, hogy szerződést hosszabbítani 
nem lehet. Pályázat útján létrejött határozatlan idejű szerződés volt az első. Már az első 
hosszabbítás sem volt szabályos, a második meg még inkább nem, azért is nem lett aláírva. 
Tehát harmadjára ne csináljunk már ilyet, hogy megint aláírunk egy hosszabbítást. Arról is 
szó volt, hogy egy költségvetési intézmény egy olyan feladatot, amit házon belül meg lehet 
oldani, azt oldja meg házon belül. Mások is javasolták már, hogy két-három évvel ezelőttig a 
Polgármesteri Hivatal rendszergazdája végezte az önkormányzati honlap üzemeltetését, 
karbantartását. Valóban nem volt olyan szép és dizájnos, mint a mostani, viszont sokkal 
aktuálisabb volt. Időben felkerültek a KT határozatok és a jegyzőkönyvek. Tehát ezt az 
üzemeltetést házon belül meg lehet oldani, mindenféle hiányosság nélkül.  
A következő, amit mondani szeretnék, egy kérés a Jegyző asszony felé. Ez bizottsági ülésen is 
elhangzott, elmondom itt is. Abban az időszakban, amikor két éven keresztül ezt a feladatot 
hivatalon belül egy köztisztviselő végezte el, ennek a weblapnak az üzemeltetését, közte és az 
akkori jegyző között létrejött egy szóbeli megállapodás egy bizonyos illetménykiegészítésre 
ezért a pluszmunkáért. Én szeretném kérni a Jegyző asszonyt, hogy ezt a két év, amire 
egyetlen egy forint nem lett kifizetve, ezt valahogy rendezzék, én azt hiszem, hogy így lenne 
korrekt. 
 
 
Fábry Béla képviselő: tulajdonképpen nehéz a helyzetünk, mert amennyire jól látom, maga 
az ajánlat nem szerepel az előterjesztés mellékleteként, viszont van egy szakértői vélemény, 
amelyik nagyon alaposan elemzi magát az ajánlatot is, tehát nagyjából képet kapunk a 
dologról. Igazából egyetlen olyan kérdés van, ami ahhoz kapcsolódik, ami a Gráf elnök úr 
által elmondott javaslatnak az alapja, hogy a jelenlegi honlap az kinek a tulajdona, tehát ki a 
jogtulajdonos a jelenlegi honlappal kapcsolatban, mert ha a pályázó, ugyanaz a személy, 
akkor nehéz helyzetben vagyunk, ha vége lesz a vele való együttműködésünknek, ha viszont a 
miénk, akkor a dolog már csak a működtetés kérdése. Tehát a továbbiakban hogyan történne a 
az üzemeltetés, ki üzemeltesse a továbbiakban a honlapot? Én nem tudom, hogyan oldanák 
ezt meg hivatalon belüli munkatárssal, ennek vannak olyan szakmai elemei, fogásai, amelyek 
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lehet, hogy egy köztisztviselői felkészültséget meghaladnak, még akkor is, ha egy nagyon 
felkészült informatikusról beszélünk. Nem fog beleférni a munkaidejébe, mert más munkája is 
van. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: úgy látom, hogy megint egy olyan előterjesztés van 
előttünk, ami még mindig nem jutott el abba a fázisba, hogy alkalmas legyen arra, hogy a 
Képviselő-testület tárgyalja: Most megint bizottsági ülést tartunk és alapkérdésekről 
vitatkozunk. Van egy-két érdekes dolog számomra. Az EEB bizottság azt a véleményt írta le, 
hogy:  
-Amennyiben az önkormányzati honlap saját erőből történő üzemeltetését a Jegyző 2012. 
november 1-től nem tudja megoldani, kérjen be a hivatal három árajánlatot 2013. december 
31. időtartamra  (14 hónap) változatlan működési feltételekkel és költségvetési kerettel.- 
Valószínűleg pont azért, mert nem értünk hozzá, valamilyen műszaki tanácsra bekértünk egy 
ajánlatot, egy full extrás honlapra. Megkaptuk az ajánlatot erre a honlapra, amire a szakértők 
azt mondták, hogy az valóban annyiba kerül és most vitatkozunk, hogy nekünk mégsem kell a 
full extrás, nekünk elég lesz az ún. fapados honlap is, amit magunk is meg tudunk csinálni. 
Tehát körülbelül most ebben a stádiumban vagyunk. Emlékszem arra az időre is, amikor 
valóban a Hivatal csinálta a honlapot és akkor is volt mindig mindenkinek problémája, ha full 
extrás lesz a honlap, akkor is lesz valakinek problémája, olyan biztos nincsen, ami 
mindenkinek megfelel, de törekedni kell rá. A Jegyző asszonytól szeretném megkérdezni, 
hogy a Hivatal tudja ezt felelősséggel vállalni és üzemeltetni legalább ilyen szinten, az összes 
műszaki, időrendi-tehát hogy aktuális legyen? Azt is hozzá kellene tenni, hogy ez a honlap 
ismereteim szerint egy bérelt szerverre van telepítve, amire az üzemeltető havi bérleti díjat 
fizet, akkor ezt a szervert is nekünk kell utána bérelni. Ha mi magunk akarjuk ezeket 
megoldani, akkor ezeket a költségeket, nekünk kell folyamatosan intézni. Ezért kérem Jegyző 
asszonyt, hogy erről kapjunk egy nyilatkozatot, hogy ezt tudjuk csinálni felelősséggel ettől 
jobb színvonalon, mint ahogy eddig volt. Úgy látom, hogy abban egyetértünk, hogy nem 
szeretnénk ettől több pénzt költeni a honlapra, mint amennyit eddig költöttünk, nem 
szeretnénk jobb minőséget, ún. full extrás honlapot létrehozni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nekem az az érzésem, hogy nem testületi ülésen vagyok, 
hanem bizottsági ülésen, nem értem, hogy miért kell most mindent újra elmondani. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én úgy emlékeszem, hogy tárgyaltuk ezt az 
anyagot, csak nem került fel a véleménylapra. 
 
Bukta András képviselő: Pozderka alpolgármester úrnak válaszolva az EEB ülésén nem 
vettem részt, tehát nem szavaztam meg ezt a javaslatot. Szabó Mihály képviselő úrnak 
válaszom az, hogy tárgyaltuk a bizottsági ülésen, csak nem szavaztunk róla, ezért nem került 
fel a véleménylapra a JÜSZB javaslata. 
 
Balatoni János a honlap üzemeltetője: először is elmondanám, hogy nem kaptam meghívót, 
pedig úgy érzem, hogy érintett vagyok ebben az ügyben, biztosan elakadt útközben. Nem 
látok itt szakértőt, meg lettek hívva a szakértők is, mert ők is érintettek ebben a napirendben. 
Február 28-án járt le a szerződésem, januárban az EEB ülésén Pozderka alpolgármester úr 
elmondta, hogy ő hogyan szeretné látni a honlapot, milyen dolgok működjenek ott. Ezek után 
elkészült egy pályázat, ami az EEB elé került, különféle kiegészítéseket kértek hozzá, és 
hónapokig húzódott a pályázat, mindig hozzátett valaki valamit. Miközben lejárt a 
szerződésem, azt kértem, hogy hosszabbítsuk meg a szerződést, azt mondta a Jegyző asszony, 
hogy erre nincs mód, hanem új szerződést kell írni, én ezt elfogadom. Én azt mondtam, hogy 
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ugyanazért a pénzért, amit eddig csináltam, azért a 60.000 Ft-ért csinálom tovább és akkor 
nem kell ilyen nagy célkitűzéseket tenni, ahogy a Gábor fogalmazott, hogy a luxus, meg 
ilyenek. Rendben van, ha ez így megfelel, akkor csináljuk úgy. Én ajánlottam fel, hogy azzal 
a feltétellel ami volt, viszem tovább a honlapot, de nem, ehelyett ki lett írva egy olyan honlap, 
ami ennél sokkal többet tud és nem csak egy, hanem hét darab honlapról van szó, amiből 
egyet még annak idején a dr. Csiki Gábor jegyző úr rendelt meg nálam. Ezen három hónapot 
dolgoztam, és nem lett kifizetve, csak hogy tudjon róla Szabó képviselő úr, hogy vannak még 
olyan dolgok, amik nem lettek kifizetve. Tehát ahelyett, hogy ment volna tovább, beadtam a 
pályázatot, a legolcsóbb pályázat a beérkezők közül még úgy  is hogy 37.000 Ft-tal több volt 
valóban a mostani ajánlatom, mint két évvel ezelőtt. Ez nem ment át, csak tologatták megint. 
Az EEB ülésén azt mondta Borika, hogy nincs rá pénzügyi keret. Kérdezem a pénzügyi 
bizottság elnökét, hogy áprilisban, mikor kiírták a pályázatot, vagy júniusban, mikor 
megérkeztek a pályázatok ugyanazt a költségvetést néztétek-e, akkor volt-e rá pénz, vagy 
azóta fogyott el, valami másra költöttétek el? Ha akkor nem volt pénz, akkor fölösleges volt 
szakértőztetni és megint még kiadni rá pénzeket. Fölösleges volt azt a ráutaló magatartást 
végig követni, hogy majd lesz, majd lesz, csak most még ezt várjuk meg, majd jönnek a 
szakértő vélemények. Közben szabálytalanul módosítgattuk, hosszabbítottuk a szerződést. 
Megjöttek a szakértői vélemények, azt írja a vélemény, hogy nemcsak hogy reális az ár, 
hanem azt mondja, hogy messze alatta van a piaci árnak és azt mondja, hogy javasolja a 
szerződéskötést. Ennek ellenére azt mondom, hogy ha a város most azt mondja, hogy még 
sincs arra pénz, hanem annyi van, amennyi eddig volt, hát tessék én akkor is fölajánlottam. 
Folytassuk tovább úgy, ahogy eddig volt, ha nem volt benne hiba, de volt benne hiba. Azt is 
mondta nekem Pozderka alpolgármester úr, hogy hónapokkal később, mikor már nem volt 
Csiki Gábor jegyző úr nem volt itt, még mindig ott volt az egyik oldalon, mert valaki 
megtalálta az ő nevét. Nem tudom, hogy ez egy valós dolog-e, mindenki látta-e, vagy csak 
hallomásból tudtak arról, hogy valahol még ott volt a Csiki Gábornak a neve. Mindenesetre 
megnéztem, az adatbázisban valóban benne van, egy olyan adatlap, hogyha a Google keresőre 
rákeresek, akkor a tárolt változatban még elő is tudom hívni, ezt hogy ott van a Csiki Gábor, 
de a honlapon nincs rajta. Ez volt a legnagyobb bűnöm, hogy hónapokig ott volt a Csiki 
Gábor neve. Akkor azt nézzük meg, hogy a pályázat már hét hónapja lett kiírva, hét hónapja 
már beérkeztek a pályázatok, hét hónapja már lehetett volna dönteni. Öt képviselőnek a nevét 
írtam fel, akik a virtuális fogadóórán, amit tartalmaz a honlap, a nekik érkező kérdésekre nem 
adtak választ a választópolgároknak, de volt olyan, aki nyolc hónapja nem válaszolt, és volt 
olyan is aki 2011-óta nem válaszolt, volt aki helyett én válaszoltam, mert az illető képviselő 
azt mondta, hogy én válaszoljak. Azt gondolom, hogy nagyon lojális voltam a városhoz az 
árajánlatot nézve, de hogyha nincs pénz, akkor nem kifogásokat kell keresni, hanem azt kell 
mondani, hogy: nincs pénz, Toni vállalod továbbra is annyiért, amennyiért csináltad? – és 
akkor megalkuszunk, és mehet tovább az egész. Ehelyett most itt mást csinálunk.  
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: csak egy ügyrendi hozzászólásom lenne, a 
meghívásokkal kapcsolatban. Tehát aki az előterjesztésre fel van írva javasolt meghívottként a 
jegyzői referens asszony neki kiküldi a KT ülés meghívóját, tehát a szakértők kaptak 
meghívót, azért is lett időpontra megállapítva ez a napirendi pont, hogy miért nem jelentek 
meg azt nem tudjuk.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szavazást indítványoz a határozat módosító javaslatainak 
elfogadására, első pont:  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati honlap 
működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadva. 
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403/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 

Önkormányzati honlap pályázat szakértői vizsgálata (285.sz.anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati honlap 
működtetésére kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 
 

Szavazást indítványoz a határozat módosító javaslatainak elfogadására, második pont:  
A Képviselő-testület elismeri a honlap működtetését végző vállalkozó augusztus havi 
teljesítését és jóváhagyja a vállalkozóval a szerződés 2012. október 31-ig történő szerződés 
megkötését. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 

404/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Önkormányzati honlap pályázat szakértői vizsgálata (285.sz.anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elismeri a honlap működtetését 
végző vállalkozó augusztus havi teljesítését és jóváhagyja a vállalkozóval a szerződés 2012. 
október 31-ig történő szerződés megkötését. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 
 
Szavazást indítványoz arra vonatkozóan, hogy a Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az 
Önkormányzati honlap 2012.november 1-től történő működtetésének lehetőségeit dolgozza 
ki. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadva. 

 
405/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 

Önkormányzati honlap pályázat szakértői vizsgálata (285.sz.anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzati 
honlap 2012.november 1-től történő működtetésének lehetőségeit dolgozza ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
22. napirend: Fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a Dunamenti 

Regionális Vízmű Zrt-vel, a Fót Jedlik Ányos utcai vízvezeték hosszabbítás 
megépítése tárgyában (259.sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták és elfogadásra 
javasolták a határozati javaslatot. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Fábry Béla képviselő úr és Szabó Mihály képviselő úr nincs a 
teremben, jelenlévők létszáma 9 fő, az ülés határozatképes.  
 
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 
 

406/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Fejlesztési célú pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás a  

Dunamenti Regionális Vízmű Zrt-vel, a Fót Jedlik Ányos utcai vízvezeték hosszabbítás 
megépítése tárgyában. (259.sz. anyag) 

 
1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Dunamenti 
Regionális Vízmű ZRT-vel (2600 Vác, Kodály Zoltán u. 3.) kötendő  „Fejlesztési célú 
pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás” megkötéséhez, melynek célja a Fót Jedlik Ányos 
utcai vízvezeték meghosszabbítása, bruttó 5.842.000,-Ft azaz Ötmillió-nyolcszáznegyven-
kétezer forint összegben.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felhatalmazza 
Polgármestert, hogy az 1./pontban megjelölt megállapodást írja alá.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: megállapodás aláírására a döntést követő 5 napon belül,   
 
 
 
23. napirend: Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása 

tárgyában 262. sz. anyag). 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nincs, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 
 

407/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása tárgyában 

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

Polgármesteri Hivatal Alapító Okirat módosítását az 1. sz. melléklet szerint jóváhagyja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 

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

Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal egységes szerkezetű módosított alapító 
okiratát a 2. sz. melléklet szerint jóváhagyja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
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24. napirend: Döntés a Fót, Magvető utca 7. szám alatti 3963/24 hrsz-ú ingatlan villamos 
energiával történő ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról. 
(244. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ismerteti a napirendet, és átadja az ülésvezetés jogát 
Pozderka Gábor alpolgármesternek.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony nincs a teremben, 
jelenlévők létszáma 8 fő, az ülés határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 

408/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Magvető utca 7. szám alatti 3963/24 hrsz-ú ingatlan  

villamos energiával történő ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(244. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 
3963/37 hrsz-ú közterület vonatkozásában, a Kábel Team Kft. által készített a Fót, Magvető 
utca 7. (3963/24 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkacímű és 159/12 munkaszámú 
tervhez.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap.  
 
 
25. napirend: Döntés a Fót, Attila utca 27. szám alatti 4478 hrsz-ú ingatlan villamos 

energiával történő ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(245. sz. anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták a 
határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva. 

 
 

409/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Attila utca 27. szám alatti 4478 hrsz-ú ingatlan  

villamos energiával történő ellátásához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(245. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 4444 
hrsz-ú közterület vonatkozásában, a Kábel Team Kft. által készített a Fót, Attila utca 27. 
(4478 hrsz) ingatlan villamos-energia ellátása munkacímű és 168/12 munkaszámú tervhez.  
Felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap  
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26. napirend: Döntés a Fót, Bokor utca – Bokor köz kisfeszültségű elektromos hálózat 

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról (246. sz. anyag) 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a bizottságok támogatták a határozati 
javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 

410/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Bokor utca – Bokor köz kisfeszültségű elektromos hálózat  

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról 
(246. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 3063, 
3096, 3020 és 3005 hrsz-ú közterület vonatkozásában, a GEOVIL Kft. által készített a Fót, 
Bokor u.-Bokor köz kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója munkacímű és GV-7346/2012 
munkaszámú tervhez.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap  
 
 
 
27. napirend: Döntés a Fót, 834/20 Kazinczy utca kisfeszültségű elektromos hálózat 

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról (247. sz. anyag) 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a bizottságok támogatták a határozati 
javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 
 

411/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, 834/20 Kazinczy utca kisfeszültségű elektromos hálózat  

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(247. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 3184 
hrsz-ú közterület vonatkozásában, a GEOVIL Kft. által készített a Fót, Kazinczy utca 
kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója munkacímű és GV-7352/2012 munkaszámú tervhez.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap  
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28. napirend: Döntés a Fót, Balassa utca kisfeszültségű elektromos hálózat 
rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról (248. sz. anyag) 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr visszaérkezett, a jelenlévők létszáma 9 fő, 
az ülés határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a bizottságok egyhangúan támogatták a 
határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 

412/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Balassa utca kisfeszültségű elektromos hálózat  

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(248. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 3113 
hrsz-ú közterület vonatkozásában, a GEOVIL Kft. által készített a Fót, Balassa utca 
kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója munkacímű és GV-7338/2012 munkaszámú tervhez.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap  
 
 
29. napirend: Döntés a Fót, Tanács u. – Wass A. (Hámán K.) u. kisfeszültségű elektromos 

hálózat rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(249. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták és 
támogatták a határozati javaslatot. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 
 

413/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Tanács u. – Wass A. (Hámán K.) u. kisfeszültségű elektromos hálózat 

rekonstrukciójához szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(249. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 776, 
803, 829 hrsz-ú közterület vonatkozásában, a GEOVIL Kft. által készített a Fót, Tanács u.-
Hámán K. u. kisfeszültségű hálózat rekonstrukciója munkacímű és GV-13134/2012 
munkaszámú tervhez.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap  
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30. napirend: Döntés a Fót határában lévő, a Magyar Telekom GSM tornyához történő 
optikai leágazás építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(250.sz. anyag) 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr kiment a teremből, a jelenlévők létszáma 8 
fő, az ülés határozatképes.  
 
Földi Pál képviselő: azt szeretném kérdezni, hogy mi lett volna akkor, hogyha mi esetlegesen 
úgy adunk hozzájárulást, hogy ezeket a vezetékeket a rekonstrukcióhoz földkábelbe vigyék el. 
A Kazinczy utca, a Balassa utca és a Bokor köz, ez a rész egy picikét szebb lenne például. 
Ezek a dolgok megfontolandók, mikor egy ilyen döntést hozunk, a rekonstrukciónál 
esetlegesen ezt ki lehetett volna erőszakolni az Elektromos Műveknél. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: segítsenek az ügyintézők, de én azt tudom, hogy a 
hálózatot ők felújítják, de ha földkábelt akarunk, akkor azt mondják, hogy azt fizessük ki mi. 
Én úgy tudom, hogy mindig ezt mondják.  
A bizottságok megtárgyalták és támogatták a határozati javaslatot. 
További kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a határozati javaslat 
elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadva. 
 
 

414/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót határában lévő, a Magyar Telekom GSM tornyához történő  

optikai leágazás építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulásról  
(250.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja a Fót, 0261 
hrsz-ú közterület vonatkozásában, a HHT ’98 Kft. által készített az optikai leágazás építése 
Fót határában a Magyar Telekom GSM tornyához munkacímű és HHT 04/04-18 munkaszámú 
tervhez.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a tulajdonosi hozzájárulást a jogosult részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 15 nap  
 
 
31. napirend: Döntés a Fót Kossuth u.-Dózsa Gy. u. út-csomópont módosított terveinek 

engedélyezéséhez és építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás 
megadásáról. (254. sz. anyag) 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony visszaérkezett, a jelenlévők 
létszáma 9 fő, az ülés határozatképes.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a bizottságok megtárgyalták és 
támogatták a határozati javaslatot. 
További kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat 
elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül elfogadva. 
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415/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót Kossuth u.-Dózsa Gy. u. út-csomópont módosított terveinek engedélyezéséhez 

és építéséhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 
(254. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Kossuth L. u. – 
Dózsa Gy. u. út-csomópont módosításának 9501.410/M és M-13/2009 számú útépítési 
terveihez a tulajdonosi hozzájárulását megadja, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy 
a tulajdonosi hozzájárulást írja alá és az engedélyezésben eljáró SWARCO TRAFFIC 
Hungaria KFT. (1103 Budapest, Gyömrői út 150.) részére adja ki. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót, Kossuth L. u. – Dózsa Gy. u. út-csomópont  
9501.410/M számú közúti jelzőberendezés kiviteli terveihez (A csomóponthoz) a tulajdonosi 
hozzájárulását megadja, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tulajdonosi 
hozzájárulást írja alá és az engedélyezésben eljáró SWARCO TRAFFIC Hungaria KFT. 
(1103 Budapest, Gyömrői út 150.) részére adja ki 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót, Kossuth L. u. – Dózsa Gy. u. út-csomópont  P-
09/012/M2-2012 Gyalogátkelőhely megvilágítás kiviteli terve  (A csomóponthoz) a 
tulajdonosi hozzájárulását megadja, valamint felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 
tulajdonosi hozzájárulást írja alá és az engedélyezésben eljáró SWARCO TRAFFIC Hungaria 
KFT. (1103 Budapest, Gyömrői út 150.) részére adja ki. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, SWARCO TRAFFIC Hungaria KFT. értesítése a döntésről: a 
döntést követő 5 napon belül, a tulajdonosi hozzájárulás kiadása a döntést követő 10 
napon belül. 
 
 
32. napirend: Az Immochan Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft. 

névhasználati kérelme.(264.sz. anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti a bizottsági véleményeket. 
Visszaadja az ülésvezetés jogát Cselőtei Erzsébet polgármester asszonynak. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz az I. sz. határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül 
elfogadva. 

 
416/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 

Az Immochan Magyarország Kft. és az Auchan Magyarország Kft.  
névhasználati kérelme.(264.sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi az 
Immochan Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.), és az Auchan 
Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) számára a „Fót” városnév 
használatát az alábbiak szerint: 
2. A jogosult: Immochan Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.), 
és az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.). 
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2.1. Az engedélyezett tevékenység: „Auchan Fót Kereskedelmi Központ” elnevezés 
használata. 
2.2. Az engedélyezett tevékenység célja: A fenti elnevezésnek a kérelmezők által, a 
tevékenységük gyakorlása során, kiadványokon, hirdetéseken, reklámokban, sajtótermékeken, 
elektronikus tájékoztatási eszközökön, illetve internetes portál létrehozásához domain-névben 
történő felhasználása, illetve a tevékenységük gyakorlásához szükséges egyéb módon történő 
felhasználása. 
2.3. Az engedély időtartama: a kérelmezők tevékenysége folytatásának időtartama.  
2.4. A használat jogszerűségért felelős személy neve, beosztása, elérhetősége: 
Immochan Magyarország Kft.: Francois Roux ügyvezető 1113 Budapest, Bocskai út 134-146. 
Auchan Magyarország Kft.:  Dominique Ducoux, ügyvezető 1113 Budapest, Bocskai út 134-
146. 
2.5.1. A Képviselő-testület felhívja az engedélyesek figyelmét arra, hogy kiadott engedélyt 
vissza kell vonni, ha 
- a használat vagy annak célja, módja és körülményei Fót Város Önkormányzata és a város 
lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, továbbá,  
- a tervezett használat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz, vagy 
- a tervezett használat célja vagy módja az Alaptörvénybe, - vagy más jogszabályba ütközik. 
2.5.2. A Képviselő-testület a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha 
- a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat - legalább kettő 
alkalommal, bizonyítható módon, - megsérti. 
- a felhasználó (engedélyes) azt a tevékenységet, melyhez az engedélyt megkapta már nem 
folytatja, illetve működését jogutód nélkül megszünteti. 
2.6. A Képviselő-testület a következő egyéb kikötéseket és előírásokat teszi:  
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse az 
Immochan Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) ügyvezetőjét, 
és az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai út 134-146.) 
ügyvezetőjét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az Immochan Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, Bocskai 
út 134-146.) ügyvezetőjének, és az Auchan Magyarország Kft. (székhely: 1113 Budapest, 
Bocskai út 134-146.)  ügyvezetőjének értesítésére: a döntést követő 8 napon belül. 
 
 
33. napirend: Döntés a Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft. - Immochan Magyarország 

Ingatlan-üzemeltető és – bérbeadó Kft-vel kötött bérleti szerződés 
háromoldalú módosítása tárgyában 265//2012. (V.23.) KT határozat /172/A. 
sz. anyag/ (267.sz.anyag). 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr visszaérkezett, a jelenlévők létszáma 10 fő, 
az ülés határozatképes.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az előterjesztés részét képezi a megállapodás, a bérleti 
szerződés módosításáról. A PFB  elfogadásra javasolta, a JÜSZB nem.   
 
Bukta András képviselő: kérdésem az lenne, hogy a helységet elég régóta béreljük, igazából 
ennek a hasznosítása eddig sem történt meg, most sincs konkrét elképzelés erre vonatkozóan, 
úgyhogy kérdezem én, hogy miért fizessünk még ezért? Szükség van-e erre a bizonyos 
helyiségre? 
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Szántóné János Ildikó városfejlesztési osztályvezető: csak annyit mondanék, hogy 1000 Ft-
ot fizetünk havonta ezért a helységért, és a Képviselő-testület döntött két hónappal ezelőtt, 
hogy a Polgármester asszony kezdeményezzen tárgyalásokat a helység hasznosítása 
érdekében, ezek a tárgyalások folyamatban vannak. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát akkor az 5-ös számú melléklet szerinti bérleti 
szerződés lenne elfogadva a határozati javaslat szerint. 
További kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat 
elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 

417/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Magyar Hipermarket Kereskedelmi Kft. - Immochan Magyarország Ingatlan-

üzemeltető és – bérbeadó Kft-vel kötött bérleti szerződés háromoldalú módosítása tárgyában. 
(267.sz.anyag). 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyar Hipermarket 
Kereskedelmi Kft. és az Immochan Magyarország Ingatlan - üzemeltető és – bérbeadó Kft. 
által felajánlott háromoldalú bérleti szerződés-módosításáról szóló Megállapodást  elfogadja 
az 5. pont változtatásával, mely szerződés-módosítás alapjául a 2004. március 9. napján Fót 
Nagyközség Önkormányzata és a Magyar Hipermarket Kft. (2151 Fót, Fehérkő u. 1.) között a 
hipermarket üzletsorában található 63 m2 területű üzlethelyiségre 2014. március 9-ig tartó, 
határozott időre szóló háromoldalú bérleti szerződés szolgál. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a – jelen 
előterjesztés 5. számú mellékletét képező – a bérleti szerződés módosításáról szóló 
Megállapodást írja alá.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: határozathozatalt követő 30 napon belül.  
 
 
34. napirend: Döntés a Fót közvilágítási hálózat bővítés tervezése ügyében (Moha u., 

Keszihegyi u., Csillagdomb u., Rév u. folytatása) (272.sz.anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ismerteti az előterjesztés tartalmát, kérdése az, hogy kit 
terhel majd a kiépítés költsége. 
 
Gálné Bauer Ágnes műszaki ügyintéző: tekintettel arra, hogy az idei évi költségvetést csak 
a tervezés terheli, mert kivitelezésre majd csak jövőre kerül sor, nem vizsgáltuk meg, hogy 
milyen költséget jelent majd a kivitelezés. A költségvetés tervezéséhez már lesznek számok. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: hozzávetőlegesen mennyi? Tehát azt tudjuk, hogy hány 
oszlop lesz körülbelül, mert hosszra meg lehet állapítani, hogy milyen távolságok vannak, 
hány oszlop és ez mennyibe kerül. 2 millió, 20 millió? Nem mindegy. 
 
Gálné Bauer Ágnes műszaki ügyintéző: 2 millió körül, 2-3 millió körül. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ez az összes? 
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Gálné Bauer Ágnes műszaki ügyintéző: igen, mert nem hosszú szakaszokról van szó.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szóval ne feledjük, 2 millióról volt szó, csak majd amikor 
odakerül a sor. 
 
Fábry Béla képviselő: én megértem, hogy aggódik Polgármester asszony a költségek miatt, 
de ezek olyan fejlesztések, amelyeket lehet, hogy nem kötelezettségünk, de akkor hogy is 
mondjam erkölcsi kötelezettségünk megcsinálni. Itt nem lehet sötétben mászkálni az 
embereknek, és azt gondolom, hogy sok mindent el fognak venni az Önkormányzattól, 
iskolák fenntartását is, szinte alig lesz dolgunk, de azt hogy az emberek normálisan tudjanak 
közlekedni az utakon ez megmarad önkormányzati feladatnak. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a közvilágítás kötelező önkormányzati feladat jelenleg és 
jövőre is az marad. Normatívan lesz támogatva, belterületen. A temetőtől kifelé a Hajcsár 
útnál az az egy útszakasz, ami nem kötelező, viszont arra, hogy a Hajcsár út és a Rév utca 
folytatásában legyen egy lámpa, arra meg borzasztó nagy az igény, még nem történt ugyan 
baleset, de aki mindennap arra jár-illetve már történtek ott koccanásos balesetek- annak is úgy 
kell nyomoznia, hogy hol is van ott a kereszteződés. Tehát erre ezért az egy dolog miatt van 
szükség, és hozzávetőleges számot lehet mondani, hogy mennyibe kerül a közvilágítás 
oszloponként, de pontosan csak akkor tudunk költséget mondani, ha meg van tervezve. 
Anélkül, csak nagyon durván lehet saccolni, ha nincs megtervezve, akkor nem tudunk 
mondani semmit. Természetesen üzemeltetni is kell, tehát villanyszámlát is kell havonta 
fizetni, és az is költségekkel jár. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát ha jól értettem, akkor a Rév utca folytatása az már 
nem belterület és oda is rakunk lámpákat. 
 
Földi Pál képviselő: azt szeretném mondani, hogy KEOP pályázat kerül kiírásra, amiben 2 
milliárd forintot határoznak meg közvilágítás korszerűsítésre, ezen kell gondolkodnunk, hogy 
ezen vegyünk részt, és utána hogy minél olcsóbb legyen az üzemeltetése. Nem pedig azon, 
hogy itt 1 oszlop, vagy pedig 14 oszlop legyen, amire pedig igen is nagy szükség van.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a korszerűsítést és a bővítést ne keverjük össze. Ez 
bővítés, tehát ez nem biztos, hogy támogatva van. Annyit tennék még hozzá, hogy ez az 
Önkormányzatnak egy kötelező dolga, viszont én aláírtam most egy olyan nyilatkozatot ehhez 
a Magyarországi Települési Közvilágítási Egyesületéhez, ahol arra kértük az egyesületet, 
hogy végezzenek számításokat arra vonatkozólag, hogy bizonyos fejlesztéssel a 
közvilágításnak az üzemeltetési költségeit hogyan lehet drasztikusan csökkenteni. Az előzetes 
számítások azt mutatják, hogy borzasztó nagy megtakarításokat lehet elérni egy vezérelt 
világítással, ami 2-3-4 év alatt megtérül és az első évtől kezdve bizonyos haszon már az 
Önkormányzatnál maradhat. Majd meglátjuk ezt összességében, hogy hogyan fog kinézni, de 
anélkül, hogy nem terveznénk meg ilyen dolgokat, véleményem szerint nem lehet előre lépni. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr visszaérkezett, a jelenlévők létszáma 11 
fő, az ülés határozatképes.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
További kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz az eredeti határozati javaslat 
elfogadására. 



56 

 

Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 
 

418/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót közvilágítási hálózat bővítés tervezése ügyében (Moha u., Keszihegyi u., 

Csillagdomb u., Rév u. folytatása) (272.sz.anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Moha u. 8., a 
Keszihegyi u. – Somlói u. közötti út, a Keszihegyi u. – Hegyalja u. közötti gyalogút, a 
Csillagdomb u., valamint a Rév u. temető és Hajcsár u. közötti szakaszán a közvilágítási 
hálózat bővítés tervezését a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó tervező cégtől megrendeli. 
 
2./ A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy kösse meg a tervezői szerződést a 
legkedvezőbb ajánlatot benyújtó tervezővel. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés (pénzügyi 
kötelezettségvállalás) fedezetét Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület által megalkotott, 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 
Beruházási kiadások ÁFA-val „Belterületi közvilágítási hálózat fejlesztése, bővítése” sora 
terhére biztosítja. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban felsorolt közvilágítási hálózat bővítési 
munkák közül, a földkábeles hálózatépítést igénylő bővítések (Moha u.8., Keszihegyi-
Hegyalja u. közötti gyalogút) kivitelezését a 2013-as költségvetési évre ütemezi át. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 4./ pontban foglalt döntést a 2013. évi 
költségvetés tervezésekor építse be a költségvetési koncepcióba. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
35. napirend: Döntés a Fót-Dunakeszi SZTK között közlekedő menetrend szerinti autóbusz 

járat pályázat étékelése ügyében (255. sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ismerteti a napirendet, és átadja az ülésvezetés jogát 
Pozderka Gábor alpolgármesternek.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony nincs a teremben, 
jelenlévők létszáma 10 fő, az ülés határozatképes.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: átveszi az ülésvezetés jogát és ismerteti a bizottsági 
véleményeket, módosító javaslatokat. 
Kérdés, hozzászólás nem volt, szavazást indítványoz a módosító határozati javaslat 
elfogadására. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
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419/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fót-Dunakeszi SZTK között közlekedő 
 menetrend szerinti autóbusz járat pályázat étékelése ügyében  

(255. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót - Dunakeszi SZTK 
között, az autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállítás közszolgáltatójának 
kiválasztására irányuló pályázatot eredményesnek nyilvánítja és a legkedvezőbb ajánlatot tevő 
KUNSZENTI Kft-t ajánlatát hirdeti ki nyertesnek. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse Deutsch-Szalai Balázs ügyvezetőt, a KUNSZENTI Kft. (székhely: 5440 
Kunszentmárton, Petőfi Sándor u. 12.) képviselőjét, továbbá Rátz Péter ügyvezetőt, a BUSZ-
VÁR Kft. (székhely: 5430 Tiszaföldvár, Kossuth u. 163.) képviselőjét, valamint Varga László 
ügyvezetőt, a HAMASZ Kft. (székhely: 6000 Kecskemét, Izsáki út 2.) képviselőjét. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy kösse meg a KUNSZENTI Kft.-vel 
(székhely: 5440 Kunszentmárton, Petőfi Sándor u. 12.) az autóbusszal végzett menetrend 
szerinti személyszállítás, közszolgáltatásra vonatkozó szerződést 2012. október 1. napjától - 
2014. december 31. napjáig terjedő időtartamra, az írásbeli ajánlatban szereplő nettó 
250.000.-Ft+ÁFA/hó összegű díjazás ellenében. 
 
4/. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2012.szeptember 1- 2012. szeptember 30-ig terjedő 
időszakra vonatkozóan a 2012. április 16-án megkötött megbízási szerződésben foglalt 
fizetési feltételek szerint hozzájárul a Kunszenti Kft. részére a 210.000.-Ft+ÁFA megbízási 
díj kifizetéséhez a teljesítés igazolást követően. 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés (pénzügyi 
kötelezettségvállalás) fedezetét Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület által megalkotott, 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet, 
önkormányzat dologi kiadásai „Szállítási szolgáltatás” sor terhére, a különbözetet a 
„Közterületek parkosítása” sor terhére biztosítja. 
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 3./ - 4./ pontban foglalt döntés 
alapján, Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki, állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület 2012. év október havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása 
végett. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-5./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására tegye meg a szükséges intézkedéseket.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2. pont szerinti értesítésre a döntést követő 5 napon belül, 
                  3. pont szerinti szerződés aláírására a döntéstől számított 8 napon belül 
              4. pont szerinti kifizetésre a számla benyújtását követő 8 napon belül 

      6./ pont szerint a költségvetés módosítására 2012. október 31. 
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36. napirend: A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető 

építése (258.sz.anyag) 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ismerteti a bizottsági véleményeket, módosító 
javaslatokat, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem támogatja forráshiány miatt, az 5-ös 
pontját kiegészíti, hogy a megvalósításra, jóváhagyásra szövegrész véleményezésre 
szövegrészre módosuljon. A JÜSZB 1-2es pontot elfogadásra javasolja, a 3-as pontot 
kivételre javasolja, a 4-es pontot kiegészíti. 
 
Szabó Mihály képviselő JÜSZB elnöke: azért javasolta a bizottság a határozati javaslat 
elfogadását, mert azt a tájékoztatást adta a beruházási ügyintéző, hogy 8 millió forintból ezt a 
beruházást nem lehet kihozni, és mi azért döntöttünk úgy, hogy akkor ezt a határozati 
javaslatot elfogadjuk.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: a 8 millió forintot, ami eredetileg a 
költségvetésünkben volt, azt most oly módon kell megemelni, hogy az összköltség 
20. 140.000. Ft legyen. Én azt gondolom, hogy még egy pályázati kiírást ez a dolog megér, és 
meg is kell tenni, mert ez nagyon nagy különbség, ez a 12 millió forint plusz. Igen is kerüljön 
kiírásra és majd meglátjuk akkor, hogy milyen árajánlatok fognak befutni. 
 
Szabó Mihály képviselő JÜSZB elnöke: csak a félreértés eloszlatás végett, itt nem volt 
beérkezett árajánlat, hanem a tervező cég, aki a tervezéssel meg lett bízva elkészített egy 
árazott tervezői költségvetést, aminek az összege lényegesen magasabb, mint azt mi a 
Képviselő-testületi határozatban meghatároztuk, és ezért kell ez a 12 millió forintos összeg 
emelés. Tehát, ha mi most kiírunk egy pályázatot, akkor az az első lesz. Ha jól értelmezem, 
akkor a pályázat ajánlattételi felhívásához árazatlan tervezői költségvetés lesz mellérakva. 
 
Fábry Béla képviselő: Amennyiben az a feltételezés, hogy ettől jobb árat el lehet érni ezen a 
nyomott piaci helyzetben, akkor kíséreljük meg, csak jön az ősz, és lehet, hogy az eljárással 
kifutunk abból az időből, hogy normálisan meg lehet csinálni, és az állaga annak az épületnek 
tovább romlik. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: én javaslom, hogy ezt tegyük meg, sajnos ezt a tetőt már 
nyáron kellett volna megcsinálni és nem télen, majd amikor a hó esik. Úgy gondolom, hogy 
ha Karácsonykor nem akarunk tetőt csinálni, akkor ebből úgyis tavasszal lesz igazából 
valami.  
 
Szabó Laura városfejlesztési ügyintéző: csak annyit szeretnék elmondani, hogy az építési 
engedélye most van folyamatban, ha kapunk egy olyan döntést, hogy megemelik a költséget, 
akkor abban a pillanatban a kiírás szerint újra tudunk pályáztatni, a pályázatot el tudjuk 
küldeni a kivitelezőknek. Amennyiben nem emelik meg, akkor megcsináljuk a pályázatot, de 
akkor megint húzódni fog az egész. Tehát egyetlen egy dolog van a tervezői költségbecslés, 
az hogy ettől olcsóbb lesz, nagyon örülnénk neki, de nem tudjuk. 
 
Szántóné János Ildikó városfejlesztési osztályvezető: én úgy gondolom, hogy amennyiben 
a Képviselő-testület mégis megemelné a keretet, az nem kötelez senkit arra, hogy azt a keretet 
el is költsük. Tehát ha kiírásra kerül időközben a pályázat és ettől jóval alacsonyabb, tehát a 8 
millió forinthoz közelítő ajánlat érkezik be, akkor nyilván azt fogja elfogadni a testület. 



59 

 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: én nem szeretném feltartani az óvodatetőnek az építését, 
ha bejön egy hét múlva, én hajlandó vagyok rendkívüli bizottsági ülésen is dönteni, de nem 
szeretnék biankóba költségkeretet meghatározni. 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatára, miszerint a 
határozati javaslat 1./, 5./ pontjainak elfogadását nem támogatja forráshiány miatt. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: pontosítsunk, tehát ez nem volt módosító 
javaslat, a módosító javaslat az volt, hogy a megvitatásra, jóváhagyásra szövegrész az 
véleményezésre módosuljon. Az 1-5-ös pontnak a nem támogatása az vélemény, és ennek a 
véleménynek a figyelembe vételével szavazzunk akkor az 1-es és az 5-ös pontról. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: jó, pontonként szavazzuk meg.  
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatára, miszerint a 
határozati javaslat  3./ pontjához javasolja, hogy a „megvitatásra, jóváhagyásra.” szövegrész 
„ véleményezésre”  szövegrészre módosuljon. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: igaza van Szabó Mihály elnök úrnak és elnézést kérek.  
A bizottsági vélemények alapján a határozati javaslatot nem egyben, hanem pontonként teszi 
fel szavazásra.  
Aki az 1-es pontot elfogadja, tehát igennel szavaz, az megemeli a keretösszeget. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett elutasítva. 
 

420/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése 

(258.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a kivitelezési szerződés 
fedezetére nem emeli meg a meglévő keretösszeget összesen bruttó 12.140.000 Ft-al a 2012. 
évi Költségvetés Felhalmozási kiadások Csapadékvízelvezetés soráról. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 2-es pontjára. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett elfogadva. 

 
421/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 

A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése 
(258.sz.anyag) 

 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy folytasson le - Fót Város 
Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata alapján –  a jogerős építési engedély 
és kiviteli tervek kézhezvétele után vállalkozói ajánlatkérői eljárást a mellékelt ajánlattételi 
dokumentáció alapján. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a kiviteli tervek kézhezvétele után. 
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Szavazást kezdeményez a határozati javaslat módosított 3-as pontjára. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett elfogadva. 
 
 
 

422/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése 

(258.sz.anyag) 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az ajánlatkérői eljárás 
lefolytatását követően, a beérkezett vállalkozói ajánlatok kerüljenek a Pénzügyi és Fejlesztési 
Bizottság elé véleményezésre. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülése. 
 
 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat JÜSZB által módosított 4-es pontjára, miszerint „A 
Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a szerződéskötéshez a 
tervezetet készítse elő.”  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett 
elfogadva. 
 
 

423/2012. (IX. 19.) KT. HATÁROZAT 
A Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése 

(258.sz.anyag) 
 
A Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy a szerződéskötéshez a 
tervezetet készítse elő. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság döntését követő 25 napon belül. 
 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elmondja, hogy a határozati javaslat 5. pontja okafogyottá 
vált, mivel az 1-es pont nem lett elfogadva, tehát nem kell róla szavazni. 
Megköszöni a Képviselő-testület eddigi munkáját, a nyílt ülést bezárja. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. szeptember 19-ei  rendes nyílt ülését 19 óra 26 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 19-ei  nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 
19 óra 26 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. szeptember 19-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. október 1.  
 


