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20/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 24-én 

 17 óra  25 perc órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott 
nyílt  ülésről, amely a 2012. szeptember 19-i rendes ülés folytatása  

 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester 

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

  Bukta András képviselő,  
Földi Pál képviselő, 

                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
      Szabó Mihály képviselő 
 
Távol van: Fábry Béla képviselő 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Szotyori Judith ügyvéd, az önkormányzat jogi 

tanácsadója. 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2012. szeptember 24-ei 
ülésen megjelenteket, mely a szeptember 19-ei képviselő-testületi ülés folytatása. Egyúttal 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 10 fővel. Hiányzik: Fábry Béla 
képviselő úr.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: elmondja, hogy az előző testületi ülés kapcsán 
két kérdés merült fel, amit tisztázni kíván. Az egyik vitás kérdés, ami Jegyző asszonnyal 
alakult ki, miszerint levehető-e napirendről az előterjesztés, az nincs benne az SZMSZ-be.  
A másik kérdés, ami Aljegyző asszony mondott, sajnos nem volt igaza, a bizottsági 
véleményezés nélkül nem kerülhet a testület elő előterjesztés ez viszont szó szerint van 
beleírva az SZMSZ 10 § (4)-ben. 
A harmadik téma az ESZEPSZ intézményvezető asszonyára vonatkozott, hogy igaz-e az hogy 
jogalap nélkül kap-e valaki utazási költségtérítést?  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: már elnézést, de úgy emlékszem, hogy ez zárt ülésen 
hangzott el, most pedig nyílt ülésen vagyunk. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: nem baj. Egy internetes portálon az jelent meg, 
nem tudom szó szerint idézni, de azt írja egy magát meg nem nevező újságíró, hogy maga az 
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intézménynek a vezetője az, aki hosszú időn keresztül jogosítvány és mindenféle jogalap 
nélkül vette fel a költségtérítést. Én azt hiszem, hogy az Önkormányzat és az Intézményvezető 
asszony nevében nyugodtan kikérhetem, sőt Jegyző asszonytól azt kérem, hogy tegyék meg a 
megfelelő lépéseket a portál felé, szólítsuk föl őket helyreigazításra, vagy valami másra. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: Szabó Mihály elnök úrnak szeretnék válaszolni. Az 
SZMSZ 10 § (4)-e a szabadságolások rendjéről szól, de valóban benne van egy helyen, hogy 
az előterjesztést az illetékes bizottság véleményezésével lehet megtárgyalni. Most kérdés, 
hogy melyik napirendnél kit tekintünk az illetékes bizottságnak. A JÜSZB azt mondta, hogy ő 
minden javaslatot szeretne tárgyalni, de ez így nincs az SZMSZ-ben lerögzítve, hogy 
kötelező, hogy mindent megtárgyaljon. 
 
Koncz János képviselő: be szeretném jelenteni, hogy 18.00-kor el kell mennie fél órára. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: az SZMSZ-ben azért nem ez van leírva szó 
szerint. Amennyiben szó szerint felolvasná Aljegyző asszony, az tökéletesen egyértelmű 
lenne, és én azt hiszem, hogy pont egy olyan előterjesztés volt, ugye a Jogi bizottság, az nem 
csak Jogi bizottság, hanem Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság, tehát három működési 
területe is van, és oda is tartozik és ki lett szignálva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: legutóbb a testületi ülést zárt üléssel hagytuk abba, ezért 
most zárt ülést rendelek el. Megkérem, hogy akik nem érintettek hagyják el a termet. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester 17.33 perckor a nyílt ülést 
megszakítva zárt ülést rendel el. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester 18.00 perckor a zárt ülés után a 
nyílt ülést újra megnyitja. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Koncz János képviselő úr és Szabó Mihály képviselő úr nincsenek a 
teremben, a testület létszáma 8 fő, az ülés határozatképes. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a meghívó szerint tárgyaljuk a napirendi pontokat. 
 
1. napirend Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések 

(284.sz.anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az előterjesztéshez kiegészítő anyagokat kaptunk, 
költségvetési kiírást hibajegyzék alapján. Módosító javaslata van a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottságnak, és az eredeti határozati javaslat 4-es pontjában 500.000 Ft-ot javasol 
összegszerűen, ez a Polgármesteri Hivatalra vonatkozó pont. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: amikor az érintés és tűzvédelmi feladatokról a 
hibajegyzéket megkaptuk, akkor az volt kérés, hogy tejesszék ki az összes intézményre az 
érintésvédelmi és tűzvédelmi feladatokat. Erre kaptuk meg a 284-es előterjesztést, majd 
hozzácsatolták a Polgármesteri Hivatal egyéb műszakilag veszélyes szükséges feladatainak az 
elvégzését, amelyhez akkor nem volt költségvetés, mikor a bizottságunk ezt tárgyalta. Tehát 
az az anyag, ami csereképpen hozzákapcsolódott ehhez az anyaghoz az még kibővült egy 
táblázattal. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság akkor csak az érintésvédelmet tárgyalta és arra 
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javasolták az 500.000. Ft-ot, a mai ülésen nem volt idő, hogy ezt az anyagot újratárgyaljuk, 
ezért nekem az lenne a kérésem, hogy fogadjuk el az 500.000 Ft-ot az érintés-és 
tűzvédelemre, és az épület egyéb és felújítási karbantartási költségeit az októberi ülésre 
hozzuk vissza, hogy a bizottság is megtárgyalja. Ha az eredeti javaslatot megnézzük, ott 
8.000.000. Ft van, ez a költség pedig olyan 7.900.000 Ft körüli összeg, tehát nagyságrendben 
alátámasztotta majdnem a 8.000.000. Ft-ot, ami azonban gond ezzel, hogy a kötvény 
tőketörlesztés sorról biztosítja ezt a pénzügyi fedezetet. Ezt már sokszor kértem, hogy 
amennyiben lehetne, akkor próbáljuk meg ezeket a költségeket más sorról biztosítani és ne a 
kötvény sorát csökkentsük. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólás nincs. 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 4. pontjának elfogadására az alábbi 
módosítással:  
a Polgármesteri Hivatal épületeire vonatkozóan a kötelező vizsgálatok (villamos berendezések 
érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezések tűzvédelmi 
szabványossági felülvizsgálata, épületek villámvédelmi ellenőrzése) elvégzését követően az 
azokban kötelezően előírt munkálatok elvégeztetésére bruttó 500.000 Ft., azaz ötszázezer 
forint keretösszeg erejéig a költségvetés céltartalékok között szereplő kötvény 
tőketörlesztésére sorról biztosítja a pénzügyi fedezetet.   
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat módosítással egyben történő elfogadására. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

 
437/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 

Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések  
(284.sz.anyag) 

 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 2012-es 
költségvetési évben elvégezteti minden intézményében a hiányzó vagy már lejárt 
érvényességű kötelező felülvizsgálatokat.  
 
2./ A villamos berendezések szükséges érintésvédelmi, tűzvédelmi, és villámvédelmi 
szabványossági felülvizsgálatainak megrendeléséhez szükséges fedezet biztosítását a 
költségvetés céltartalékok között szereplő kötvény tőketörlesztésére sorról biztosítja a 
pénzügyi fedezetet, melynek a 2.sz melléklet szerint kalkulált bruttó értéke: 2.358.390.Ft  
 
3./ Fedezetet biztosít a 3.sz mellékletben kalkulált, az intézményektől kiegészítésként 
beérkező további adatok alapján felmerülhető költségek fedezet biztosítását a költségvetés 
céltartalékok között szereplő kötvény tőketörlesztésére sorról biztosítja a pénzügyi fedeztet,  
melynek számított bruttó értéke: 1.047.750.Ft. 
 
4./ A Polgármesteri Hivatal épületeire vonatkozóan a kötelező vizsgálatok (villamos 
berendezések érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálata, villamos berendezések 
tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata, épületek villámvédelmi ellenőrzése) elvégzését 
követően az azokban kötelezően előírt munkálatok elvégeztetésére bruttó 500.000 Ft., azaz 
ötszázezer forint keretösszeg erejéig a költségvetés céltartalékok között szereplő kötvény 
tőketörlesztésére sorról biztosítja a pénzügyi fedezetet.   
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5./ A Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni 
az 1./ pontban meghatározott vizsgálati jegyzőkönyvek eredményei alapján szükségessé váló 
egyéb halaszthatatlan feladatok teljesítésére, figyelemmel a kiírás időpontjában érvényes és 
hatályos, közbeszerzésekről szóló, többször módosított 2003. évi CXXIX. törvényben 
rögzített ún. értékhatár szabályrendszerre.  
 
6./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 2., 3. és 4.sz.pontokban foglalt 
költségek fedezetét terveztesse be az Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
2. napirend Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra (261.sz.anyag.) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a JÜSZB nem javasolja elfogadásra, a PFB-nek és az EEB-
nek vannak módosító javaslatai. 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a határozati javaslatot elfogadásra javasolja az alábbi 
módosításokkal, kiegészítésekkel: 
-A Bíráló Bizottság tagjai közé Gráf Mihály és Grigalek László képviselőket javasolja.  
-A 4-es pontot törlésre javasolja.  
 
Az EEB a felhívásra vonatkozóan javasol még módosításokat. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: amennyiben engem javasolnak a Bíráló Bizottságba 
elfogadom a felkérést. 
 
Grigalek László képviselő: a Bíráló Bizottságba elfogadom a megbízatást. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a kiírásra vonatkozó módosító javaslatokat szeretném 
feltenni szavazásra. 
Elsőként a súlyszámokra vonatkozóan: az eljárást megindító felhívásban megadott súlyszámok a 4-
1-1-ről, 3-2-1-re módosuljanak. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez az EEB javaslatára, miszerint az eljárást megindító felhívás III.2.2. 
pontja:  
„Alkalmas az ajánlattevő, ha az elmúlt három gazdasági évből egy évben nyereséget produkált.”  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez az EEB javaslatára, hogy a Vállalkozási szerződésbe javasolja 
belefoglalni az alábbiakat: 
A TV szolgáltató honlapján a Képviselő-testületi ülés vágatlan és vágott felvétele elérhető legyen az 
ülést követő egy évig, a szolgáltatóval kötött szerződés megszűnése esetén pedig szintén egy évig. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, - 
elutasítva.  
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Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: nem értem a Képviselő-testületet, hogy kinek volt 
ezzel problémája. Itt arról van szó, hogy szabályozni kell bizonyos kérdéseket. Ha televíziós 
közvetítést szeretnénk és a honlapon is szeretnénk a vágott és vágatlan felvételeket 
megjelentetni, akkor szabályoznunk kell, hogy meddig legyenek azok elérhetőek. Eddig nem 
volt szabályozva, ez egy többlet a kiírásban, ha valakinek más javaslata van, tegye meg, de 
nem maradjon ez a kérdés szabályozatlanul, mert így a szolgáltatót nem tudjuk kézben tartani. 
Így azt tudjuk elérni, hogy ha bármilyen felvételt feltesz a honlapra, akkor az egy évig 
legalább ott lesz, nem veheti le, de ha nem szabályozzuk, akkor azt bármikor leveheti. Ez 
nekünk nem érdekünk. Ha nincs más javaslat új szavazást kérek ebben az ügyben.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: javaslom, hogy mivel ezt nem gondoltuk át teljesen, a 
szerződésre vonatkozó pontokra vonatkozóan akkor szavazzunk, amikor a szerződés komplett 
szövege előttünk van, és akkor építsük ezeket bele. Kell, hogy a közbeszerzés melléklete 
legyen a szerződés tervezet? 
-válasz: igen. 
Akkor most kell róla szavaznunk. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: én támogattam ezt a javaslatot, és szeretném 
megindokolni, hogy miért. A mai napon is már szóba került az az interneten működtetett 
fórum, amely mindnyájunkról leszedi a keresztvizet, egyikünkről jobban, másikunkról 
kevésbé. Ne higgye azt senki, hogy bárki ezt megúszhatja majd, főleg a választások idején. 
Azért célszerű, hogy elérhető legyen ez az embereknek, mert az a sok melléállítás, ami 
megjelenik a fórumon azonnal leellenőrizhető lesz, hogy ezt, vagy azt mondta, így hangzott 
el, ez volt a határozat, stb. én ezért támogattam. Viszont ha az egy évet kevésnek találják, 
akkor módosító javaslatom, hogy legyen fent az anyag két évig. Kérem Polgármester 
asszonyt, hogy akkor tegye fel így újra ezt a módosítást szavazásra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szavazást kezdeményez az elhangzott módosító javaslatra, 
miszerint: 
A TV szolgáltató honlapján a Képviselő-testületi ülés vágatlan és vágott felvétele elérhető legyen az 
ülést követő két évig, a szolgáltatóval kötött szerződés megszűnése esetén pedig szintén két évig. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, - 
elutasítva.  
 
Szavazást kezdeményez az EEB módosító javaslatára, miszerint: 
A vágott felvételnek tartalmaznia kell a képviselők szavazását, a bizottsági véleményeket és az 
esetleges hivatali referens, illetve szakértő hozzászólását az adott napirendhez. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez az EEB módosító javaslatára, miszerint: 
A KT ülések vágott felvételét a TV szolgáltató DVD-én átadja és a polgármesteri hivatal archiválja. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 1. pontjára, miszerint: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi televíziós szolgáltatásra 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 2. pontjára, miszerint: 
A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot hoz 
létre, amely tagjainak felkéri Gráf Mihály képviselőt, Grigalek László képviselőt, Dobsa 
Sándor közbeszerzési szakértőt, Molnár Krisztina köztisztviselőt és Nikolettiné dr. Tóth Éva 
köztisztviselőt. Szeretném jelezni, hogy Gráf Mihály és Grigalek László a napirend 
megtárgyalása elején jelezték, hogy elfogadják a megbízatást. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Ismerteti és szavazást kezdeményez a határozati javaslat 3. pontjára az előbb elfogadott 
módosításokkal: 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 4. pontjának törlésére. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat 5. pontjának elfogadására, ez lesz az új 4. pont. 
A Képviselő-testület módosítja a 127/2012. (III. 21.) KT határozattal elfogadott 
Közbeszerzési tervét a 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás szerepeltetésével, és felkéri 
a polgármester útján a jegyzőt, hogy a módosított Közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez az egyben történő elfogadására. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Módosításokkal egyben a kiírást felteszi szavazásra. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

438/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra (261.sz.anyag.) 

 
1.1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi televíziós szolgáltatásra 
közbeszerzési eljárást megindító felhívását. 
1.2./ A Képviselő-testület az eljárást megindító felhívásban a résszempontok alapján az 
alábbiak szerint határozza meg a súlyszámokat:  3-2-1. 
1.3./ A Képviselő-testület az eljárást megindító felhívás III.2.2. pontját az alábbiak szerint 
fogadja el: 
„Alkalmas az ajánlattevő, ha az elmúlt három gazdasági évből egy évben nyereséget 
produkált.”  
 
2./ A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot 
hoz létre, amely tagjainak felkéri Gráf Mihály képviselőt, Grigalek László képviselőt, Dobsa 
Sándor közbeszerzési szakértőt, Molnár Krisztina köztisztviselőt és Nikolettiné dr. Tóth Éva 
köztisztviselőt. 
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3.1./ A Képviselő-testület felkéri a 2./ pontban megnevezett Bíráló Bizottságot, hogy a 
közbeszerzési eljárás során a Kbt. 71.§ (2) b) pontja szerinti „az összességében legelőnyösebb 
ajánlat” értékelési szempontot alkalmazza. 
3.2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a vállalkozási szerződésbe bele 
kívánja foglalni, hogy: 

- A vágott felvételnek tartalmaznia kell a képviselők szavazását, a bizottsági 
véleményeket és az esetleges hivatali referens, illetve szakértő hozzászólását az adott 
napirendhez. 

 
- A KT ülések vágott felvételét a TV szolgáltató DVD-én átadja és a polgármesteri 

hivatal archiválja. 
 
4./ A Képviselő-testület módosítja a 127/2012. (III. 21.) KT határozattal elfogadott 
Közbeszerzési tervét a 1. pontban megjelölt közbeszerzési eljárás szerepeltetésével, és felkéri 
a polgármester útján a jegyzőt, hogy a módosított Közbeszerzési terv közzétételéről 
gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: A döntés meghozatalára 2012. október 17. 
 
 
 
3. napirend  A Fót „Barackos” területének út- és közművesítés tervezése.(293.sz.anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság módosításokat fogalmazott meg. 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri dr. Szotyori Judithot, az önkormányzat jogászát, hogy 
vizsgálja meg az 5551 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonjog részarány kiadásának 
jogszerűségét. 
Valamint van egy javaslat arra vonatkozóan, hogy: a távközlési hálózat tervezését – Dobsa 
Sándor közbeszerzési tanácsadó véleményének alapulvételével – a Közbeszerzési eljárás 
lebonyolítását követően a testület megrendeli. 
 
Lévai Sándorné képviselő, EEB elnöke: az a problémám, hogy alapjába véve a két bizottság 
véleménye abban megegyezik, hogy a terület tulajdonszerzése igen kétséges, ezt vizsgálni 
kell. A JÜSZB véleménye az, hogy vizsgálja meg a hivatal a kisajátítási lehetőséget és ezt 
követően kezdeményezzen a tulajdonossal tárgyalást. Azt nem tudom jogilag, hogy ezt a két 
hogyan lehet időben megoldani. A 3.3-ast kellene kiegészíteni azzal, hogy amennyiben a 
megegyezésre nincs lehetőség, talán inkább ezzel kellene kezdeni a sorrendileg, hogy 
amennyiben a megegyezésre nincs lehetőség, akkor vizsgálja meg a kisajátítást, tehát ezt meg 
kell fordítani.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: egyet értek az előbb elhangzottakkal. A következő áthidaló 
javaslatom lenne: a 3.1 és a 3.2 pont ugyanazt tartalmazza, csak a JÜSZB-nek, a 3.2 pont az a 
3.3. Logikailag a 3.1. és a JÜSZB 3.3-as pontja, és amennyiben ez nem vezet eredményre, 
akkor van a kisajátítás. Így a két bizottság álláspontja ugyanaz, csak a sorrenden kellene 
változtatni. Tehát először meg kell próbálni a tárgyalást a tulajdonossal, és utána a kisajátítást. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr visszaérkezett a terembe, a testület 
létszáma 9 fő, az ülés határozatképes. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: a 3.1-es pont a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata szerint arról szól, hogy a részarány kiadásának 
jogszerűségét vizsgálja meg az ügyvédnő, de nem nyomoznia kell, hanem a részarány 
kiadásának a jogalapját kellene megnézni. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony elhagyta a teremet, a 
testület létszáma 8 fő, az ülés határozatképes. Pozderka Gábor alpolgármester vette át az 
ülésvezetést. 
 
Lévai Sándorné képviselő, EEB elnöke: a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata 
szerint tehát a 3.1-et módosítjuk az előbb elhangzottak szerint, a következő sorrendben a 3.3-
as, tehát kezdeményezzen tárgyalást, és a módosító javaslat az, hogy amennyiben a tárgyalás 
nem vezet eredményre, a régi 3.2. pont lesz az új 3.3-as pont. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslata úgy 
szól, hogy: 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri dr. Szotyori Judithot, az önkormányzat jogászát, hogy 
vizsgálja meg az 5551 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonjog részarány kiadásának jogalapját. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A következő pont, hogy kezdeményezzen tárgyalásokat a tulajdonossal, és amennyiben a 
tárgyalás nem vezet eredményre, a régi 3.2-es pont legyen az új 3.3. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony visszaérkezett, a testület 
létszáma 9 fő, az ülés határozatképes.  
 
Szavazást kezdeményez a 3-as pont elfogadására a módosításokkal. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazást kezdeményez a 6. pont módosítására:  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre 
álló összeg terhére a távközlési hálózat tervezését – Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó 
véleményének alapulvételével – a Közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően megrendeli. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 
Szavazást kezdeményez egyben a határozati javaslat elfogadására:  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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439/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
A Fót „Barackos” területének út- és közművesítés tervezése.(293.sz.anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a volt 0201 hrsz-ú 
„Barackos” területén a „Gksz” jelű gazdasági – kereskedelmi – szolgáltató területen is a 
csapadékvíz elvezetés szikkasztásos rendszerrel kerüljön megtervezésre. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a volt 0201 hrsz-ú 
„Barackos” területén tervezett szennyvíz elvezető rendszerhez szükséges szennyvízátemelőt 
az 5552 hrsz-ú földrészleten a kialakítandó zsákutca végén önálló hrsz-ú közműtelekként 
kívánja létesíteni.  
 

3.1./ A Képviselő-testület felkéri dr. Szotyori Judithot, az önkormányzat jogászát, hogy 
vizsgálja meg az 5551 hrsz-ú ingatlan 1/1 tulajdonjog részarány kiadásának jogalapját. 

3.2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 5551 
hrsz-ú „kivett legelő” besorolású földrészlet tulajdonosával kezdeményezzen tárgyalást az 
ingatlan megszerzése érdekében. 

3.3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteren keresztül a 
Jegyzőt, hogy amennyiben a 3.2./pontban leírt tárgyalás nem vezet eredményre, úgy az 5551 
hrsz-ú ingatlan vonatkozásában vizsgálja meg a földrészlet körforgalommal érintett 
szakaszára a kisajátítási lehetőségét.  

 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert hogy a tervezett 
5553/7, 5553/10, 5553/11, 5553/12 hrsz-ú ingatlanokat érintő közművek (ivóvíz, szennyvíz, 
villamos hálózat) vonatkozásában telekalakítás, telkek tulajdonjogának megszerzése ügyében 
a telektulajdonosokkal folytasson le egyeztető tárgyalásokat.  
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy terület gázvezeték 
kiépítéséhez szükséges árajánlat megadása érdekében a szolgáltatást végző TIGÁZ-DSO Kft-
hez a tervező által készített gázigényt tartalmazó tervlap szerint benyújtja két alternatívával és 
megbízza a polgármestert, hogy ennek lebonyolítására adjon meghatalmazást a Roden Kft. 
képviselőjének. 
 

− a „Gksz” jelű gazdasági – kereskedelmi – szolgáltató területre 20 m3/h gázigényt, 
− a „Lke-1” jelű lakóterületre egyfogyasztós minimális 4 m3/h, valamint kétfogyasztós 

maximális 8 m3/h gázigényt jelent be. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendeletben rendelkezésre 
álló összeg terhére a távközlési hálózat tervezését – Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó 
véleményének alapulvételével – a Közbeszerzési eljárás lebonyolítását követően megrendeli. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tervezett közmű és út 
kialakítás helyén „Z” jelű zöldövezet, valamint a „Gksz” jelű övezeti részének egy úttal 
történő megközelítését a meglévő telekalakításhoz igazítva a tervezett Szabályozási terv 
felülvizsgálata során készítendő új Szabályozási tervben szabályozza.  
 



11 

 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Roden Mérnöki Tervező Iroda (1089 Budapest, Villám u. 13.) és 
Schuszter József építőközösség képviselőjének értesítése: a döntést követő 5 napon belül, 
a TSZT, SZT felülvizsgálatát végző tervező iroda értesítése a 8. pontban foglalt 
döntésről: a döntést követő 10 napon belül.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: szeretném bejelenteni, hogy el kell mennem, és nem jövök 
már vissza. Köszönöm. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester elhagyta a teremet, a testület 
létszáma 8 fő, az ülés határozatképes.  
 
 
4. napirend  Képviselő-testületi határozatok módosítása, a közbeszerzési Bíráló Bizottságok 

személyi összetételében történő változások miatt.(260.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a közbeszerzési döntő bizottság tagjainak személyi 
összetételében történik személyi változás. A bizottságok elfogadásra javasolták. 
Ismerteti és szavazást indítványoz a határozati javaslat 1. pontjára. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

440/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Képviselő-testületi határozatok módosítása, a közbeszerzési Bíráló Bizottságok személyi 

összetételében történő változások miatt.(260.sz.anyag) 
 

A Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a  165/2012.(IV.11.) KT 
határozat, (a villamos áram vétele tárgyában hozott) 4./ pontját módosítja. Bíráló Bizottság 
tagjai: Lévai Sándorné képviselő, Grigalek László képviselő, Nikolettiné dr. Tóth Éva, 
Szabó Laura köztisztviselők, Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 
Ismerteti és szavazást indítványoz a határozati javaslat 2. pontjára. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  

 
 

441/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Képviselő-testületi határozatok módosítása, a közbeszerzési Bíráló Bizottságok személyi 

összetételében történő változások miatt.(260.sz.anyag) 
 

A Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 252/2012. (V.23.) KT 
határozat, (Fót,Vörösmarty Művelődési Ház felújítása tárgyában) 1.1./ pontját módosítja. A 
Bíráló Bizottság tagjai: Gráf Mihály képviselő, Szabó Mihály képviselő, Nikolettiné dr. 
Tóth Éva, Szabó Laura köztisztviselők, Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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Ismerteti és szavazást indítványoz a határozati javaslat 3. pontjában Szabó Mária helyett Ertl 
Mária szerepel. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Ismerteti és szavazást indítványoz a határozati javaslat 3. pontjára egyben. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  

 
 

442/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Képviselő-testületi határozatok módosítása, a közbeszerzési Bíráló Bizottságok személyi 

összetételében történő változások miatt.(260.sz.anyag) 
 

A Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 309/2012. (VI.27.) 
határozat, (Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése tárgyában) 3./ 
pontját módosítja. A Bíráló Bizottság tagjai: Földi Pál képviselő, Gráf Mihály képviselő, 
Nikolettiné dr. Tóth Éva, Ertl Mária köztisztviselők, Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
5. napirend Döntés a Fót, Kossuth  Lajos utca 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú 

helyiség bérlője, a Biker-Trade Kft. bérleti jogviszonya ügyében 
 (268. sz anyag.) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság a B variációt javasolta 
elfogadásra, és kiegészítéseket javasolt. A határozati javaslat első pontja: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a bérleti jog Mediterrán-Food Kft. 
2151 Fót, Keszihegyi u. 1.  részére történő átadásához azzal, hogy az új jogutód bérlővel 
megkötendő szerződésben a bérleti díj összegének a meghatározása a hátralék összegének 
beszámításával történjen (részlet + kamat + bérleti díj) egyéb vagyoni biztosíték kikötése 
mellett. (ingatlanfedezet, amire jelzálogot lehet terhelni, és az ügyvezető tulajdonos, saját 
személyében a mögöttes felelősséget, kezességet vállalja. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bukta András képviselő úr kiment a teremből, a testület létszáma 
 7 fő, az ülés határozatképes.  
 
Szotyori Judith ügyvéd: azt javaslom, hogy a szerződés tervezetbe mind a PFB mind a 
JÜSZB javaslata együtt kerüljön be. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az előbb ismertetett 1-es pontot teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bukta András képviselő úr visszaérkezett, a testület létszáma 
 8 fő, az ülés határozatképes.  
 
Ismerteti és szavazást indítványoz a határozati javaslat 2. pontjára. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Ismerteti és szavazást indítványoz a határozati javaslat 3. pontjára. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a határozati javaslat egyben történő elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

443/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Kossuth  Lajos utca 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség bérlője,  

a Biker-Trade Kft. bérleti jogviszonya ügyében 
(268. sz anyag.) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a bérleti jog Mediterrán-Food 

Kft. 2151 Fót, Keszihegyi u. 1.  részére történő átadásához azzal, hogy az új jogutód 
bérlővel megkötendő szerződésben a bérleti díj összegének a meghatározása a hátralék 
összegének beszámításával történjen (részlet + kamat + bérleti díj) egyéb vagyoni 
biztosíték kikötése mellett. (ingatlanfedezet, amire jelzálogot lehet terhelni, és az 
ügyvezető tulajdonos, saját személyében a mögöttes felelősséget, kezességet vállalja. 

2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri Önkormányzat jogi 
képviselőjét, készítsen elő szerződés-tervezetet az alábbi lényeges szerződési 
feltételekkel: 

- a szerződés időtartama határozatlan idejű legyen, 
- a hátralék megfizetésének időtartama legfeljebb 5 év lehet, 
- 60 napos fizetési késedelem esetén azonnal felszámolási eljárást kezdeményez az adós 

ellen az Önkormányzat. 
3. Felkéri a polgármestert, hogy az új, jogutód bérlővel a szerződést a fentiek szerint 

kösse meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 30 nap 
 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: lenne egy kérésem a Képviselő-testület felé. 
Véleményem szerint mindannyian szeretnénk tudni, hogy kinek a felelőssége az, hogy ismét 
több millió forintos tartozást halmozott fel egy Kft. úgy, hogy éveken keresztül gyakorlatilag 
nem lett erre felszólítva. Szeretnék egy határozati javaslatot tenni és kérem, szavazzunk erről:  
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt, hogy folytasson le vizsgálatot a felgyülemlett tartozás miatti felelősség 
megállapítására vonatkozóan, hogy kinek a felelőssége volt, hogy ez a tartozás itt 
felgyülemlett. Éveken keresztül nem fizetett a Kft. Érdekes párhuzam, hogy az a másik 
vállalkozás, aki 9 millió és kamatjaival tartozik, szinte két héten belül, ugyanabban az időben 
kezdte el a nemfizetést, mint ez a cég. Vissza lehet datálni, meg lehet nézni a dátumokat, hogy 
mikortól nem fizetnek. Egy hónapon belül kezdődött a két vállalkozásnak a nemfizetése. Az 
egyiknél 9 millió plusz a kamatoknál tartunk, ennél meg 5,4 millió plusz kamatoknál tartunk. 
Határidőnek a novemberi testületi ülést javaslom. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Szavazást indítványoz Szabó Mihály képviselő úr által javasolt határozat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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444/2012. (IX.19.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Kossuth  Lajos utca 38. szám alatti önkormányzati tulajdonú helyiség bérlője,  

a Biker-Trade Kft. bérleti jogviszonya ügyében 
(268. sz anyag.) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármester útján a 
Jegyzőt, hogy folytasson le vizsgálatot a Biker Trade Kft. az Önkormányzat felé fennálló 
bérleti díj tartozásának tárgyában. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Képviselő-testület novemberi ülése. 
 
 
6. napirend 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) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok elfogadásra javasolták. Hozzászólás, kérdés 
nem volt. 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

445/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
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) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Somlyó tó – Márton 
patak túlfolyójának tisztítását, az Ibolyás utcai terület csapadékelvezetését, valamint a 
Czuczor G. utcai csapadékvíz elvezetés újjáépítését elvégezteti, melyre a versenyszabályzat 
szerint árajánlatokat kér be az előterjesztésben megjelölt tartalommal. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a Polgármesteren keresztül a Jegyzőt, hogy az 1./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában. 
 
2.1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteren keresztül a Jegyzőt, hogy Fót 
Város Önkormányzata nevében az 1./ pontban leírt munkák kivitelezésével kapcsolatban 
beérkező ajánlatok közül, a legelőnyösebb ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
2.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 2.1./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a kivitelezési munkára vonatkozó 
vállalkozói szerződést kösse meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: A kivitelezési munkákra szóló ajánlattételi felhívás kiküldésére: a döntést 
követő 5 napon belül, a kivitelező kiválasztására: a beérkező ajánlatok elbírálását 
követő 5 napon belül.   
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7. napirend A Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület kérelme (297.sz.anyag) 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a mai rendkívüli EEB ülésen a bizottság ezt az 
előterjesztés megtárgyalta, Intézményvezető asszonyt megkérdeztük, hogy az Önkormányzat 
részéről ez az együttműködési megállapodás mit tartalmaz, milyen feladatot ró az 
Önkormányzatra. Az Igazgató asszony elmondta, hogy arról van szó, hogy gyermekeknek 50 
óra közmunkát, közfeladatot kell teljesíteniük, a gimnazistáknál ez már kötelezettség is lesz. 
Gyakorlatilag ehhez nyújt ez a pályázat támogatást, segítséget. Az Önkormányzat részéről 
tulajdonképpen annyi a feladat, hogy meg kell engednünk, hogy közterületen ilyen 
környezetvédelmi feladatot elvégezhessenek a gyerekek, ha szükség van, rá a 
környezetvédelmi referensünket mentorként adjuk a feladathoz, illetve hogyha olyanfajta 
közfeladatot vállalnak a gyerekek, hogy pl. idősellátásban szeretnének teljesíteni, akkor ezt 
tegyük lehetővé az idősellátást végző ESZEI-nél. Gyakorlatilag pénzt nem igényel, de 
együttműködést igen. Azt gondolom, hogy ez egy rendkívül nemes cél, amit csak támogatni 
lehet és érdemes. A bizottság egyhangúan támogatta ezt a javaslatot. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: hozzászólás, kérdés nem volt. 
Szavazást kezdeményez a határozati javaslat elfogadására. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

 
446/2012. (IX.19.) KT. HATÁROZAT 

Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület kérelme (297.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert arra, hogy a 
TÁMOP-3.2.1.A-11/1-2 jelű pályázat kapcsán aláírja a Fóti Ökumenikus Közművelődési 
Egyesület és Fót Város Önkormányzat között létrejövő Együttműködési Megállapodást. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
8. napirend Döntés Mató Gyula paralimpikon kerekesszékes vívó támogatási kérelméről 

(292.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok ma megtárgyalták. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ma tárgyalta és a I-
es határozati javaslatot javasolja elfogadásra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a I-es határozat egyszeri 100.000 Ft-os támogatást javasol, 
a II-es határozati javaslat pedig úgy dönt, hogy havi 20.000 Ft-ot ad, amit évente 
felülvizsgálna a Képviselő-testület, amennyiben tovább folytatja a sportolást. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB a PFB-vel azonos véleményen van és az I-es 
határozati javaslatot támogatja. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: szeretném arra kérni a Képviselő-testületet, hogy a 
II-es számú határozati javaslatot támogassuk, ami havi 20.000 Ft-ról szól. Tudom jól, hogy 
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éves szinten az egy magasabb összeg, mint a 100.000 Ft, konkrétan a duplája, de mivel mi 
most egy sportoló támogatásáról beszélünk, azt hiszem, hogy havi 20.000 Ft-ot ő jobban tud 
hasznosítani, mint egyszeri 100.000 Ft-ot. A versenyekre való felkészülés folyamatos, nem 
pedig egyszeri, nem egy három-négy hetes turnusról beszélünk, hanem folyamatosan 
gyakorlatilag mindennap, minden héten készül. 

 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: a 2-es pontnál gond van, ha a Tisztelt Képviselők megnézik 
ott az van, hogy a támogatási szerződés 2012. október 1-től december 31-ig hatályos. Az úgy 
jól van, hogy három hónapra szól? 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a bizottság a II-es határozati javaslatot is 
megvitatta, és azzal az indoklással vetette el, hogy a tartós kötelezettséget nem ajánljuk a 
Képviselő-testületnek. Tudjuk, hogy a 20.000 Ft nem nagy pénz, de nem tudjuk, hogy a 
következő évi önkormányzati finanszírozás milyen lesz, azon kívül a költségvetési 
koncepcióba annak idején azt határoztuk meg, hogy plusz önként vállalt feladatainkat már 
nem bővítjük tovább. Az EEB-vel tárgyaltuk a majdan az iskolák működési költségeinek a 
vállalását, ill. a nem vállalását és az ott jelenlévő szakértő asszony felhívta a figyelmünket a 
végrehajtási rendelet egy pontjára. Amikor ezt megnézik, akkor azt is megnézik többek 
között, hogy milyen önként vállalt feladatai vannak az Önkormányzatnak a bevétel és a kiadás 
mellett. Tehát én azt gondolom, hogy hosszú távra nem szaporítsuk. A sportoló kérést 
elolvastuk, erre utaló kérés nincs, én az egyszeri 100.000 Ft-ot nagyon szívesen támogatom, 
de a hosszú távú kötelezettséget, azt nem. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a határozati javaslatban benne van, hogy évente 
felülvizsgálja, tehát ez nem hosszú távú kötelezettség vállalás. Tökéletesen megértem azt amit 
Lévai képviselő asszony mond. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak így kell néznie, 
tekintetbe kell venni a fiskális szempontokat. Nekem nem kell tekintetbe vennem, én azt 
nézem, hogy egy sikeres sportolóról beszélünk, aki Fót hírnevét öregbíti, öregbítheti még, és 
ez a havi 20.000 Ft bármilyen költségvetésbe belefér. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: én ma felhívtam a Hivatal szociális területével 
foglalkozó kolléganőt és megkérdeztem, hogy bármilyen jogcímen ez a rendkívül szegény 
család kér-e támogatást. Elmondásuk szerint nem kér, pedig több jogcímen is kérhetnének, 
átmeneti segélyt is kaphatnának tekintettel arra, hogy a jövedelmi viszonyaik és a tartós 
munkanélküliség ezt lehetővé teszi. Lakásfenntartási támogatást is kérhetnének, 
összességében ezt a 20.000 Ft/havi összeget szociális alapon abból a keretből, ami erre a célra 
szolgál megkaphatnák. Tehát én azt gondolom, hogy ezt kéne inkább kezdeményezni, a 
100.000 Ft egyszeri támogatást odaadni és egyébként pedig tájékoztatni őket arról, hogy 
tekintettel arra, hogy rendkívül szegények, hiszen alig éri el az egy főre eső jövedelmük a 
nyugdíjminimumot, ezt a támogatási formát vegyék igénybe szociális alapon. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: szerintem ezt az anyagot zárt ülésen kellene tárgyalni és 
nem pedig nyílt ülésen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: zárt ülést rendelek el. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester 19.05 perckor a nyílt ülést 
megszakítva zárt ülést rendel el. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester 19.15 perckor a zárt ülés után a 
nyílt ülést újra megnyitja. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a zárt ülés eredményét hirdetném ki. A Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy Mató Gyulának egyszeri 100. 000 Ft-ot és utána havi 20.000 Ft-ot ad 
támogatásként.  
Köszönöm szépen mindenkinek, akkor végigmentünk az elmaradt napirendi pontokon, a 
testületi ülést bezárom. 
 
 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. szeptember 24-ei   nyílt ülését 19 óra 17 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 24-ei  nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 19 óra 
17 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. szeptember 24-ei  nyílt, 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 4. 
 


