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2/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 14-én 19 óra 30 perc 

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

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Bartos Sándor alpolgármester, 
  Polgár Erzsébet aljegyző,  
  Bukta András képviselő,  
                          Földi Pál képviselő, 
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
    
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                     tanácsadója 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2012. február 14.-i rendkívüli 
ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 8 
fővel. Hiányzik: Pozderka Gábor alpolgármester, Fábry Béla képviselő, és Szabó Mihály 
képviselő.  
 
Ismerteti a kiküldött meghívó szerinti 1. napirendi pontot tárgyal a testület, a Kistérségi 
Társulás anyagai tárgyában. Napirend vonatkozásában kéri a hozzászólásokat.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Javasolja, hogy az „egyebek” napirendi pontot kér felvenni napirendre, mert bejelenteni 
valója volna a Képviselő-testület számára.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egyebek napirend felvételét javasolja, és erről szavazást indítványoz.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Egyben a két napirendi pont elfogadására tesz javaslatot és kéri a szavazást.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
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nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 14.-i 
rendkívüli, nyílt, ülése módosított és kiegészített napirendjét, amely az alábbi.  
 
Napirend: 

1. napirend: Előterjesztés a Dunkakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulás             
Tanácsának anyagai tárgyában.  
(56. sz. sürgősségi indítvány)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Szavazás: minősített többség  

2. napirend: Egyebek.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a Kistérségi Társulás Tanácsülésén 7 napirendi pont szerepel.  
 
1./ Az első a költségvetés elfogadása 2012. évre. Kéri a hozzászólásokat.  
 
Szabó Orsolya, önkormányzati tanácsadó:  
Elmondja, hogy a költségvetésben szereplő tételeknél egyik tétel a működési hozzájárulás 
díja, amely 3oo. Ft/lakos/év. Erre a tételre a könyvvizsgáló úr azt javasolta, hogy 
csökkentsük, hiszen 2013-tól nincs már kistérségi társulás ezért nem szükséges oda tenni ezt a 
pénzt.  
Fót részére van 2011. évre egy maradvány, ami fedezetet biztosít a működési kiadásokra. 
Javasolja megfontolásra, hogy ne fizessen egyáltalán a Kistérségbe 3oo.- Ft/fő/év 
hozzájárulást Fót.  
 
A költségvetésből hiányzik, nem tartalmazza a központi orvosi ügyelet OEP bevételét, ami 
tartalmazná a központi ügyelet finanszírozását. Viszont a tagönkormányzatoktól befizetett 
összeg benne van, 49 millió Ft. Javasolja, hogy ez a tétel ne szerepeljen, vagy az OEP bevételt 
szerepeltesse a „kistérség”, mert a központi orvosi ügyeletet abból fizeti.  
 
A rendelet szöveges részében (4. sz. táblázat) a 6. § (3) bekezdésében utal a 2013-2014. 
évekre várható működési és fejlesztési célú kiadásaira. A megszűnés miatt ez a táblázat nem 
aktuális, mert 2013-tól 2014-től nincs „kistérség” gördülő tervezésre nincs szükség.  
 
Javasolja, hogy a 300.- Ft-ot fontolja meg a Testület erre az évre, illetve a központi orvosi 
ügyelet bevételét és kiadásait is tartalmazza a költségvetés.  
2013/2014-re gördülő tervezés ne legyen, mert megszűnik a „kistérség”.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
Elmondja, hogy a kistérségi orvosi ellátás tekintetében Fót véleménye az (decemberi 
határozatban rögzítve), hogy nem szeretnénk a jelenleginél alacsonyabb szintű ellátást 
biztosítani a fóti lakosoknak. Erre vonatkozóan a közbeszerzés formáját lényeges 
visszalépésként ítélte meg a Testület. Az a véleménye, hogy nincs más eszköz, mint hogy 
addig ne fogadja el Fót a költségvetését a kistérségnek, ameddig ez az ügy nem tisztázódik 
Fót számára megnyugtatóan. A becsatolt anyagok között a 2. sz. mellékletében leírja a 
kistérség elnöke, hogy milyen módon kell, eljárjunk a kistérség keretein belül szavazás 
tekintetében. Mármint a Polgármester Asszony, ha elmegy szavazni, milyen feltételeknek kell 
megfelelni.  
A 2. sz. melléklet 4. lapjára lapozva, ott a táblázatban szerepel, hogy a döntéshozatal mely 
esetben igényel egyhangú döntést, és ebben egyetlen olyan tétel van, ami a társulás 
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költségvetésének elfogadásához egyhangú szavazatra van szükség a kistérségben. Mivel 
kifogásoltuk a kistérség eljárását, akkor azt mondtuk, - és ezt Polgármester Asszony levélben 
közölte is a „kistérség” elnökével -, hogy úgy gondoljuk, hogy az éjszakai orvosi ügyeleti 
ellátás költségvetést érint. És mivel érinti, ezért egyhangú szavazatra van szükség.  
Most látszik, hogy nem a költségvetési tételekhez van szükség az egyhangú szavazatra, 
hanem az egész költségvetéshez van szükség egyhangú döntésre,nem a tételekre történő 
szavazásoknál. Ugyanakkor a költségvetést lényegesen befolyásoló tételek azt is 
befolyásolják, hogy valaki el tudja-e fogadni a költségvetést. Ha, mi úgy ítéljük, mint 
Képviselő-testület, hogy ez olyan lényeges dolog, amely miatt nem tudjuk elfogadni a 
költségvetést, akkor igaz, hogy ez költségvetést érintő kérdés.  
Egy módon tudjuk az érdekeinket érvényesíteni, ha addig, amíg a kérdés megnyugtató módon 
le nem zárul, addig a költségvetést nem tudjuk elfogadni.  
Javasolja, hogy önmagában emiatt az ok miatt – amíg az éjszakai ügyelet kérdése nem 
tisztázódik - ne fogadjuk el a költségvetést.  
Kiegészíti azzal, hogy mivel Fót ragaszkodik ahhoz, - márpedig ragaszkodik a Testület, és 
személy szerint Gráf Mihály elnök úr is -, hogy minden éjjel és ünnepkor legyen éjszakai 
ügyeletet ellátó orvos, akkor kockázatosnak tartja az OEP finanszírozást bevinni a 
közbeszerzésbe. Mert akkor önállóan kell az ellátást megfinanszírozni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a könyvvizsgáló úr által javasolt módosításokat belevenni a kistérségi 
költségvetésbe. Első észrevétel, hogy a 3oo.- Ft helyett 100.- Ft-ra csökkenjen a kistérségben 
az 1 főre jutó hozzájárulás településenként.  
(A háttérből történő hozzászólások módosítják ezt a felvetést azzal, hogy általános 
csökkentést javasolt, nem számszerintit.) 
 
Szavazást indítványoz:  
Az előterjesztés szerint az 1. sz. határozati javaslat Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás 2012. 
évi költségvetését elfogadja.  
Szavazás eredménye: 0 igen szavazattal, 8 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, – nem 
nyert többséget.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az alábbi indokokkal kéri átdolgozni a költségvetést a Képviselő-testület: 
1./ Egy főre jutó hozzájárulás tekintetében, 
2./ OEP támogatás nem szerepel a költségvetésben,  
3./ Gördülő tervezés.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

35/2012. (II.14.) KT határozat  
a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában 

(56. sz. anyag)  
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetését (1. napirend) ne fogadja el 
és az alábbi indokok alapján kérje annak átdolgozását.   

- a 3oo.- Ft/lakos/év tagdíj mértéke alacsonyabb összegben kerüljön megállapításra,  
- az OEP finanszírozás szerepeljen a költségvetésben, 
- a költségvetés tervezet 6. § (3) bekezdésében szereplő 2013. és 2014. évre 

tervezett előirányzatok szerepeltetésére nincs szükség, tekintettel arra, hogy a 
kistérségi társulások megszűnnek.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

2./ A hétvégi és ünnepnapi sürgősségi gyermek ügyeleti ellátás támogatása.  
 
Szabó Orsolya, önkormányzati tanácsadó:  
Javasolja, hogy mivel az előző költségvetésben ez nem szerepelt, nem fogadta el a kistérségi 
társulás költségvetését, nincs költségvetés, addig az előző 1/12-ed finanszírozható, és új 
kötelezettség nem vállalható. Ez egy új kötelezettség lenne erre az évre vonatkozóan. Ezért ha 
nem fogadta el a költségvetést Fót, nem támogatja azt sem, hogy új feladatot vállaljon a 
költségvetésében.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hét végi ünnepnapi és sürgősségi 
gyermek ügyeleti ellátás támogatása c. napirendi pontot levételre javasolja, bár céljával 
egyetért, a költségvetés átdolgozása idejéig levételre javasolja.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

36/2012. (II.14.) KT határozat  
a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában 

(56. sz. anyag)  
 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a Váci Jávorszky Ödön Kórház 
sürgősségi gyermekgyógyászati ügyeleti ellátásának támogatására előterjesztett határozati 
javaslat – a céllal egyetértve - napirendről történő levételét kérje a 2012. évi költségvetés 
átdolgozásáig.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

3./ A Magyar Vöröskereszt Pest Megyei Szervezetével kötendő szerződés.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetével kötendő szerződés megkötését támogatja, de a költségvetés átdolgozásáig kéri a 
napirendről történő levételét.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 

 
37/2012. (II.14.) KT határozat  

a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában 
(56. sz. anyag)  

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy javasolja a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetével kötött támogatási szerződésének módosítása iránt előterjesztett határozati 
javaslat napirendről történő levételét a 2012. évi társulási költségvetés elfogadásáig.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

4./ Az előző év pénzügyi és szakmai beszámoló elfogadása.  

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy három táblázat van a pénzügyi beszámolónál, ahol a Vöröskereszt bevételét 
ha összeszámoljuk, akkor 4 tételt fordít jótékonykodásra, a feladata ellátására, a tételeket 
felsorolja.  
A másik oldalon van még jótékonysági összeg feltüntetve, mely tételeket felsorolja.  
Konkrétan a 8 millió 973 ezer 751 Ft-ból van négy tétel, az élelmiszer, gyógyszer, 
ruhaadomány és még egy élelmiszer adományt, amely 2 millió 18o ezer Ft. A többit a 
fenntartási költségekre fordítja.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A szakmai beszámolóval és a pénzügyi beszámolóval kapcsolatban külön szavazást javasol.  
 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vöröskereszt pénzügyi beszámolóját 
azzal a megjegyzéssel fogadja el, hogy a ráfordításokat, a felhasznált pénzösszegből próbálja 
meg úgy csoportosítani a „kistérség”, hogy több jusson a tényleges adományokra.” 
 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A szakmai beszámolóra kéri a szavazást:  
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Vöröskereszt Pest Megyei 
Szervezetének szakmai beszámolóját elfogadja.”  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 
 

38/2012. (II.14.) KT határozat  
a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában 

(56. sz. anyag)  
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1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetének 2011. évi pénzügyi beszámolóját elfogadja azzal a 
figyelemfelhívással, hogy a jövőben a Vöröskereszt költségtakarékosabban 
gazdálkodjon. 

 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a Magyar Vöröskereszt Pest 
Megyei Szervezetének 2011. évi szakmai beszámolóját elfogadja.  

 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

5./ Kistérségi szúnyoggyérítés.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja, hogy a területnagyságra vonatkozó javaslatot fogadja el a Képviselő-testület.  
 
Földi Pál képviselő:  
Fótliget területén is kérjük, hogy a szúnyoggyérítést, mert a terület Fót közigazgatási területén 
belül van.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
„Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulási Tanácsa a határozatban elfogadott kistérséget 
alkotó települések által leadott igények alapján, a meghatározott terület nagyságát a 2012. 
évben Fótliget területével kívánja növelni.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

39/2012. (II.14.) KT határozat  
a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában 

(56. sz. anyag)  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a Dunakeszi Kistérség területén 
történő szúnyoggyérítés iránt előterjesztett határozati javaslatot (5. napirend) elfogadja, azzal 
a kikötéssel, hogy a Fót-liget lakópark szúnyoggyérítése is beletartozik a feladat ellátásába, 
mivel Fót közigazgatási területéhez tartozik.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fenti határozatban foglaltak teljesítése 
érdekében, az árajánlatok bekéréséhez hozzájárul.  
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Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
6./ Kistérségi orvosi ügyelet ellátására vonatkozó pályázatok.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy a Kistérségi Tanács értesülése szerint 3 szolgáltatótól érkezett be ajánlat, amit 
a társulási ülés előtt bontják fel 1 órával, ezért ennek részleteit nem ismerjük.  
 
Földi Pál képviselő:  
Danka Ferenc levelét, különös tekintettel az utolsó mondatokra, figyelmébe ajánlja a 
Képviselő-testületnek. Mi ezeken a dolgokon már régen túl vagyunk. „Felhívom a figyelmét, 
hogy levelem … sz. határozat értelmében nem tekinthető a jogalkalmazók számára kötelező 
jogi iránymutatásnak, vagy állásfoglalásnak, és arra sem bíróság, sem más hatóság előtt nem 
lehet érvényesen hivatkozni.  Kizárólag jogi véleményemet tartalmazza, amely a 
jogalkalmazót nem menti döntése felelőssége alól.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A 6. sz. határozati javaslat arról szól, hogy mi meghoztuk a magunk döntését. A közbeszerzés 
nem ebben a szellemben íródott ki, csütörtökön lesz döntés. Mi tartjuk magunkat ahhoz, amit 
decemberben hozott a testület határozatban. Javasolja, hogy amennyiben a döntés ezzel 
ellentétesen születik meg, akkor a Fót Képviselő-testülete nyilvánítsa ki azt a szándékát, hogy 
az ügyeletet önállóan, a település lakosai után járó állami normatívából kívánja megoldani. 
Elképzelhető, hogy ha Fót saját magának írja ki a közbeszerzést az állami normatívával, akkor 
beljebb leszünk. Semmiképpen nem tartja elegáns dolognak, hogy valahol felhasználódik a 
normatívánk, amiből kapunk valamennyi szolgáltatást, és külön meghirdetünk egy 
szolgáltatást, hogy teljes legyen az éjszakai ügyelet. Arról nem beszélve, hogy a szerződést 
egy olyan céggel fogja aláírni, amely 2013. január 1-én megszűnik a „kistérség”, és ez a 
szerződés még három évre szól. Ha 2013-ban meggondolnánk magunkat, de a céggel a 
szerződés megköttetett, nem látható, hogy milyen formában kaphatnánk vissza az állami 
normatívánkat. Mert nem lesz kistérség, ahonnan visszakapjuk. Lesz egy élő szerződés, ami 
lekötötte a normatívát.  
Amennyiben nem a december 15-i testületi ülés határozatának megfelelően (márpedig nem 
annak megfelelően történik a döntés, ha ennek a közbeszerzésnek eredményt hirdetnek, akkor 
mi önállóan kívánjuk megoldani a normatívából.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
Felhívja a figyelmet a Kistérség elnökének 2. sz. melléklet szerinti levelében írt néhány 
tételre. A levél 1. oldalának alján az utolsó bekezdés így szól „tájékoztatom továbbá, hogy az 
orvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési kiírására azért kerül sor, mert Fót többször jelezte, hogy 
a lakossági panaszok vannak és nem elégedettek a jelenlegi ügyeleti ellátással, és az egyes 
településeken nyújtott ugyanazon szolgáltatás nincs egyenes arányban a viselt költségekkel.” 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy erről van-e írásos dokumentum, hogy ilyen panaszok 
érkeztek a „kistérséghez”. (Válasz: nem tud senki ilyenről.)  
„… ezzel a megoldással minimálisra csökkent annak az esélye, amit kifogásolt Fót 
lakossága…. „ tehát ha nincs írásos dokumentum, akkor ezek a hivatkozások valószínűleg 
téves hivatkozások. Fótnak az ügyben elfoglalt szerepét eltorzítják. Nem gondolja ezt helyes 
magatartásnak.  
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Földi Pál képviselő:  
Megismétli a korábbi felhívását, hogy korábban kell jelezni a problémát, mielőtt még 
kihirdetésre kerül az eredményes közbeszerzés. Ha eredményes, akkor nekünk onnan ki kell 
lépni. Jelezni kell, hogy ezt a szolgáltatást mi nem kérjük a „kistérségnek” és lépjünk ki ebből 
a szolgáltatásból. Akkor a közbeszerzés további működtetésén is el kell gondolkodjanak, 
mivel 18 ezer ember normatíváját nem fogják tudni felhasználni arra a kifizetésre, amit ők 
beterveztek.  Tehát ott, ha ez eredményesen zárul le, mint közbeszerzési eljárás és eredményt 
hirdetnek, - nem pedig figyelembe véve az álláspontunkat, hogy Fót Város Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy nem kívánja csorbítani az ügyeleti ellátást, akkor jelezze, hogy 
akkor mi nem kérjük kistérségi szinten ezt a szolgáltatást igénybe venni.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Földi képviselő úr gondolataihoz csatlakozva elmondja, hogy annak a veszélyét látja, hogy ha 
a közbeszerzés eredményessé nyilvánítása után tesszük meg a bejelentésünket, akkor 
kártérítési kötelezettséggel fog élni felénk a „kistérség”. Javasolja, az Önkormányzat jogászát 
megkérdezi erről. Javasolja, hogy előbb tegye meg Fót ezt az észrevételét, mielőtt kihirdetik 
az eredményt.  
 
Földi Pál képviselő:  
Elfogadja Gráf Mihály képviselő úr javaslatát, csak arra hívja fel a figyelmet, hogy nem 
tudjuk, mit mondanak. Ha eredménytelen a felmerülő indokok alapján a közbeszerzés, akkor 
hiába apelláltunk. A város már többször jelezte, hogy mi ezzel nem értünk egyet.  
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka jogi referens:  
Véleménye szerint is jobb lenne előbb jelezni, mert ugyan nem lehet tudni, hogy eredményes, 
vagy eredménytelen lesz a közbeszerzés, de attól még jelezni lehet, hogy amennyiben 
eredményesnek nyilvánítják, akkor Fót szeretne ebből kilépni. Eredményhirdetés után nagyon 
nehéz lesz kiszállni. Az eredményről kiküldött jegyzőkönyvet megkapják a jelentkezők, és 
utána kapják meg, hogy Fót nem írja alá a társulás részéről a szerződést, akkor ez 
közbeszerzési bonyodalmakat is felvet. Feltétlenül előre kell jelezni, hogy amennyiben Fót 
számára előnytelen a szolgáltatás, akkor kilép a társulásból ebben a szolgáltatásban.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző:  
Elmondja, hogy dr. Szotyori Judith ügyvédnő is felhívta erre a figyelmet, amikor első körben 
tárgyalta ezt az ügyet a testület, hogy óvatosan kell a döntést meghozni és előre.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja, hogy holnap 2012. december 15-én ajánlott TV-es levél menjen el, amelyben 
jelezzük, hogy a Képviselő-testület így döntött. Mire már a Tanácsülés megkezdődik, a 
kezükben legyen a döntés. A Hivatal ezt megoldja.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz egy értesítés küldése ügyében február 15-i kézbesítéssel, a következő 
szövegezéssel „Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben 
a közbeszerzési pályázat eredményes (2o óra 35 perc 28 másodperctől nem rögzített az elnöki 
mikrofon, 20 óra 37 perc 31 mp-ig) … 8 igennel elfogadva.  
 
Készüljön külön határozat, hogy holnap menjen egy levél, jelezzük, hogy hogy döntött a 
testület és amennyiben mégis eredményes lesz és eredményt hirdet a kistérség, abban az 
esetben, Fót Város Önkormányzata önállóan kívánja megoldani orvosi ügyeleti ellátást Fóton.  
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A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

40/2012. (II.14.) KT határozat  
a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában 

(56. sz. anyag)  
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete arra hatalmazza fel a polgármestert, 
hogy a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása által az orvosi ügyeleti ellátásra kiírt 
közbeszerzési eljárás során beérkező egyik ajánlatot se fogadja el.  
 
2./ Amennyiben a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása a tárgyi közbeszerzési eljárás 
során az 581/2011. (XII.15.) sz. Kt határozattal ellentétes döntést hoz, úgy Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeletet önállóan, Fót város lakosságszáma 
után járó normatívából kívánja megoldani.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

7./ Egyszeri eseti megbízás munkabaleset kivizsgálására.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy egy sajnálatos haláleset történt a parlagfű-mentesítés során. A munkavédelmi 
előírások betartására szükséges fokozottan figyelni. Erre vonatkozik az előterjesztés is. A 
határozati javaslat:  
 
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által a munkabaleset kivizsgálása iránti 
egyszeri eseti megbízás iránt előterjesztett határozati javaslatot elfogadja.”  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

41/2012. (II.14.) KT határozat  
a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanács napirendi pontjai tárgyában 

(56. sz. anyag)  
 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a munkabaleset kivizsgálása iránti 
egyszeri eseti megbízás iránt előterjesztett határozati javaslatot (7. napirend) elfogadja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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8. Egyebek napirend:  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Bejelenti, hogy Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke nem adta le a vagyonnyilatkozatát. 
Ezt azért nem tette meg a testületi ülés elején, mert nincs itt Szabó képviselő úr. Addig, amíg 
a vagyonnyilatkozatát nem adja le, addig nem élhet a képviselői jogával. Tanácskozási joggal 
részt vehet a testületi ülésen, és a bizottsági ülésen. Csütörtökön összeül a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság, amennyiben a képviselő úr csütörtökig nem adja le a 
vagyonnyilatkozatát, akkor sajnálatos módon meg kell indítani az ezzel kapcsolatos eljárást, 
ami annyi, hogy fel kell szólítani, hogy 8 napon belül adja le a vagyonnyilatkozatát.  
Addig nem gyakorolhatja a jogait.  
 
Koncz János képviselő:  
Kérdést fogalmaz meg, hogy az elhangzottak után a másnapi Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság ülése hogy lesz megtartva? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megköszöni a részvételt, és a testületi ülést egyéb hozzászólás nem lévén bezárja.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester   – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. február 14.-i nyílt, rendkívüli  ülését 20 óra 44  perckor bezárta. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a határozatok külön íven szövegezésre kerültek.  
 
A Képviselő-testület 2012. február14.-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
20 óra 44 perckor. 
 

k.m.f.  
 
 
 
 
 
                 Cselőtei Erzsébet                    Polgár Erzsébet   
                    polgármester              aljegyző  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  Csákyné Heisler Zsuzsanna 
        jegyzőkönyvvezető 
          Fót, 2012. II. 15.  
 

 
 


