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21/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 24-én 
 20 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt   üléséről 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Bartos Sándor alpolgármester, 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző. 

  Bukta András képviselő,  
Fábry Béla képviselő, 
Földi Pál képviselő, 

                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
      Szabó Mihály képviselő 
 
Távol vannak: Pozderka Gábor alpolgármester úr nem vett részt a testületi ülésen, Koncz 
János képviselő úr később érkezik. 
     
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                    jogi tanácsadója. 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló. 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntöm a Képviselő-testület 2012. szeptember 24-ei 
rendkívüli testületi ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület 9 fővel 
határozatképes.  
Két napirendi ponttal lett kiküldve a meghívó, a 299-es és a 43/c. számú előterjesztés. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, hogy voltak olyan kedvesek, hogy megvártak. A 
Jegyző asszonytól szeretném megkérdezni, hogy az érvényes SZMSZ-ünk a rendkívüli 
testületi ülésének összehívásával kapcsolatban különös tekintettel arra, hogyha telefonon 
keresztül történik a testületi ülés összehívása, mit mond? És a válasz függvényében további 
kérdésem lenne, ha megengedi. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinak aljegyző: tehát az SZMSZ 11.§ (5) bekezdése szerint: 
„Halasztást nem tűrő esetben a képviselő-testületet az ülés előtt legalább 8 órával – a 
sürgősség okának közlésével – össze kell hívni, amely távbeszélő készülék (telefon) 
igénybevételével is történhet.” 
 



3 

 

Fábry Béla képviselő: én magam is ezt tudtam, de időnként előfordul, hogy az ember egy-
egy brossurával elmarad, és szerettem volna tudni, hogy akkor pontosan ezek mik. Szeretném 
a jelenlévőket tájékoztatni és a jegyzőkönyv számára is rögzíteni, hogy az én Hivataltól kapott 
telefonomon 14. óra 12 perc 54 másodperckor jelent meg az az sms üzenet, amely az alábbiak 
szerint szól:  
T. Képviselők! A mai napon rendkívüli testületi ülés 20.000-kor. PM  
- gondolom, et a Polgármestert jelzi, vagy ha a Hivatal, akkor egy „H” betű lemaradt.  Ha jól 
értelmezem ezt a meghívást, vagy a telefonüzenetet, akkor az SZMSZ-ünk szerint ez a 
meghívás, arra már nem is akarok kitérni, hogy a sürgősségi indoklása nem szerepel ebben az 
üzenetben, ez szabálytalan. Úgyhogy kérdezem szintén, ha szabad a Jegyző asszonyt, és ha 
Aljegyző asszony válaszol, az sem baj, hogy amennyiben az ilyen körülmények között 
összehívott Képviselő-testület döntését bárki a város lakói közül, vagy a képviselők közül a 
Közigazgatási illetve a Kormányhivatalnál törvényességi szempontból észrevételezi, akkor 
vajon, ezek a döntések szabályosnak tekinthetők-e, s vajon a Kormányhivatal nem fog-e 
bennünket a döntések megismétlésére kötelezni azzal, hogy ezek törvénytelenek, 
szabálytalanok ezek a döntések. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinak aljegyző: a Kormányhivatal, amennyiben valaki erre fölhívja 
a figyelmét, mert azért az nem biztos, hogy minden jegyzőkönyvet tüzetesen elolvasnak, de 
biztos, hogy törvényességi észrevételt tesz akkor, ha nem megfelelő időpontra került 
összehívásra, de mondjuk ez nem feltétlenül vonja maga után, hogy akkor minden döntést 
megsemmisít de akár lehetséges is. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Koncz János képviselő úr 20.05 perckor megérkezett, a testület 
létszáma 10. 
 
Fábry Béla képviselő: akkor most ügyrendben a további kérdés, hogy ne haragudjanak, tehát 
nem szeretném fegyelmi elé állítani a Jegyző asszonyt semmilyen körülmények között, de 
kell-e ilyen esetben a Jegyzőnek törvényességi észrevételt tennie az összehívás tekintetében, 
amennyiben az SZMSZ-el össze nem egyeztethető módon, szabálytalanul lett összehívva a 
testületi ülés? 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: a lényeg az, hogy az Ötv. alapján persze a Jegyzőnek 
kötelessége a nem szabályszerű lépésekre felhívni a Képviselő-testület figyelmét, és 
igazándiból én nem tudtam arról, hogy mikor érkezett, tehát ezt azért tudomásul kell venni. 
Tehát amikor Önöknél landolt az üzenet, akkor ez nálam nem jelentkezett, tehát nem tudtam 
az időpontról, hogy mikor érkezett. Ha és amennyiben ez így van, akkor valóban fennáll 
annak az aggálya, hogy ez az SZMSZ-be ütközik. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Képviselő úr, én azt szeretném kérdezni, hogy ha ez gond 
volt, tehát úgy érezte, hogy nem tud idejönni, akkor lehetett volna jelezni és kérni, egy másik 
időpontra. Amit mondott, hogy újra össze kell hívni a testületet, ez inkább praktikussági 
okokból volt, miután ma amúgy is testületi ülés volt,- a folytatás volt-, praktikus volt a mai 
napra berakni, hogy ne kelljen újból a Képviselőket ide hívni. Ennyit tudok mondani. 
 
Fábry Béla képviselő: tehát normál hozzászólásban, mert a napirendet ugye még nem 
szavaztuk meg, csak erről beszélgetünk, vitatkozunk, én tudomásul veszem, hogy rendkívüli 
ügyeket érdemes rendkívüli körülmények között megtárgyalni, de ha van egy olyan szabály, 
amelyik azt mondja, hogy nyolc órával előtte, akkor ugyanúgy, ahogy 13.50-kor elküldték az 
sms-t, úgy 11.50-kor is el lehetett volna küldeni. Nem akarok senkinek fegyelmit adatni, még 
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egyszer mondom, csak egyszerűen, hogyha ilyen szöszmötölős módon szabályt tartok, nem 
akarnám, hogy az ügyvéd asszony rójon meg bennünket, hogy ilyen szabályrendszerünk van, 
mert a piros lámpán nem lehet kicsit átmenni, mint ahogy kicsit sem lehet teherbe esni, úgy 
kicsit sem lehet szabályt sérteni, tehát vagy szabálysértés van, ami miatt nem lehet megtartani, 
vagy nincs szabálysértés, ami miatt meg lehet tartani. Szeretném jelezni, hogy a rendes ülésen 
más irányú elfoglaltságom miatt nem tudtam részt venni, nyilván nélkülem is lezajlott, nincs 
ezzel az égvilágon semmi baj, de ezt a mostani helyzetet én szabálytalannak tartom, nem 
kívánok egy szabálytalan eljárásban részt venni, és szeretném tájékoztatni a Polgármester 
asszonyt, hogy ha itt döntés születik, akkor kötelességem, esküm szerinti kötelességem a 
Közigazgatási Hivatalnak a szabálytalanságra a figyelmet felhívni. A továbbiakban a 
munkában meg nem kívánok részt venni, amennyiben itt lesz valami a továbbiakban. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én sem kaptam meghívót a testületi ülésre, bár 
szóban kaptam meghívót 15.00-kor, én jeleztem is, hogy igazából a határidőből kicsúszunk, 
és ez necces, és nem is nagyon akartam a bizottsági ülést összehívni 19.00-ra, mert rám is 
ugyanaz vonatkozik, mint a Képviselő-testületre, tehát az este 19.00-i bizottsági ülésre, nekem 
11.00-kor kellett volna, tehát ugyanúgy nyolc óra vonatkozik rám is, tehát nyolc óra 
vonatkozik minden bizottságra.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szerintem ezen lehet vitatkozni, én azt hiszem, hogy ezen a testületi ülésen a 
döntéshozatalban nem fogok részt venni, a Képviselők pedig döntenek, hogy a napi rendet 
elfogadják-e, vagy sem. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr és Szabó Mihály képviselő úr kikapcsolták 
a szavazógépüket, nem vesznek részt a szavazásokban. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát akkor két napirendi pont ment ki a meghívón. A két 
napirendi ponthoz más javaslatot nem látok. A napirendi pontokat teszem fel szavazásra. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Először azt teszem fel szavazásra, amit Fábry képviselő úr mondott, hogy ma nem tárgyaljuk 
az anyagokat, hanem holnapra új rendkívüli testületi ülést hívunk össze. 
 
Fábry Béla képviselő: én ezt nem javasoltam. Én csak megkifogásoltam a mai testületi ülés 
összehívását, mert ez szabálytalan, ha úgy dönt, hogy holnapra összehívja, akkor az az Ön 
hatásköre. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: akkor hívja össze, ha most nem fogadja el a 
testület. Kedves Béla! A Kormányhivatal úgy is meg fogja vizsgálni, hogy arányában áll a 
dolog, az hogy 20.00 órakor megvan a nyolc óra, vagy a döntést, hogy a Bokor utcai 
pályázatot, de hirdetni kell, vagy nem kell hirdetni-várjuk már meg a szavazás eredményét! 
Nem kell kijelenteni mindent előre.  
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: én feltenném akkor szavazásra a napirendi pontokat. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2  
tartózkodás mellett - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
szeptember 24-ei rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
 
 
1./ Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati 
előkészítéséről. (299. sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 

2./ Fót, Bokor u. 8. sz. alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában lefolytatott 
második vállalkozói ajánlatkérői eljárás eredménye.(43/c. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
 
 
1. napirend: Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati 

előkészítéséről (299.sz.anyag) 
 
 

Bartos Sándor alpolgármester: a JÜSZB bizottság az összehívott ülésen megtárgyalta és 
elfogadásra javasolta.  
 
Földi Pál képviselő: itt értem azt, hogy az előterjesztésnek az a címe, hogy döntés egyes 
intézmények energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati előkészítéséről, és kérdezem 
az előterjesztőt, hogy mitől lettek kiválasztva ezek az egyes intézmények, és akkor a másik 
meg a kettes intézmények, azok meg nem? Mi volt a koncepció, hogy mi által, vagy mi 
alapján lettek kiválasztva, mert tudnék itt most mondani más intézményt, ami szintén nincs 
benne ebbe, ezért kérdezem. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a mai Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésen a 
bizottság megtárgyalta az anyagot, egy kiegészítést tenne a 4-es pontnál személyi javaslatunk 
van, a Bíráló Bizottság tagjának a Képviselő-testület tagjaira, Grigalek Lászlót és engem 
javasolt a bizottság. Az 5-ik pontnál pedig két verzió van, az 5A és az 5B verzió, és az 5A 
verziót javasolta a bizottság elfogadásra.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretnék hozzászólni ahhoz, amit a Földi képviselő 
mondott. Azt én sem értem, hogy hogyan lettek, én megmondom őszintén, hogy amikor erről 
hallottam, nekem első gondolatom az Ifjúsági Ház volt, hogy ott célszerű lett volna ezzel a 
pályázat során ott is elindulni. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: ez az anyag már másodszor van a Képviselő-testület előtt. 
Akkor nem volt belevéve, csak az első öt, most ugye hét van itt előttünk. Az Ifjúsági Ház volt 
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második helyen, a Művelődési Ház után felvéve, de mivel annyi mérő van az Ifjúsági Házban, 
32, vagy 34, a jelen lévő szakemberek azt mondták, hogy ezzel így nem lehet becsatlakozni a 
pályázathoz, mert energetikát írunk le, tehát azt visszamenőleg 3 évre kell kiszámolni az 
energiát, és gyakorlatilag annyi az energiaforrásunk az Ifjúsági Házban, hogy ezt így nem 
lehet alkalmazni. Tehát a Művelődési Házban is kettő van, de a kettőt össze lehetett vonni, de 
hármat már nem lehet összevonni, csak kettőt. A többi intézményeknél nincsen, mert a Fáy 
iskolánál most nyertük meg a pályázatot, tehát arra nem lehet pályázni és azért lett belevéve a 
Németh Kálmán iskola, meg az Apponyi Franciska óvoda, ezek kimaradtak az előző körből. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólást nem látok. Nekem is lennének még 
javaslataim. 
 
Földi Pál képviselő: azért kérdezem, hogy akkor most csak ennyivel pályázhatunk, vagy 
lehet többel is pályázni?  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: nem tudni, mert még ki sincs írva. Nem tudják, 
hogy mi lesz benne. 
 
Földi Pál képviselő: így most bezárjuk magunkat öt intézményre, és lehet, hogy hétre is vagy 
nyolcra is lehetne pályázni.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: Ez hét intézmény nem? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: öt van a határozati javaslatban. Akkor a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság javaslatát teszem fel a 4-es pontra vonatkozóan, megkérdezem Grigalek 
László képviselőt, hogy elvállalja-e a Bíráló Bizottságban való részvételt? 

 
Grigalek László képviselő: igen elvállalom. 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérdezem Lévai Sándorné képviselőt, hogy elvállalja-e 
a Bíráló Bizottságban való részvételt? 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: igen elvállalom. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor elsőként Grigalek László képviselőt teszem fel 
szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Lévai Sándornét teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát teszem fel szavazásra az 5. pontra vonatkozóan az 
A verzió elfogadására. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  

 
 

A határozati javaslat hét pontját teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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449/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati előkészítéséről. 

(299.sz.anyag) 
 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy amennyiben 
kiírásra kerül a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázat, úgy arra 
pályázatot nyújt be az alábbi Önkormányzati intézmények vonatkozásában: 

 

1 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
(Óvoda épület) 

2151 Fót, Bölcsőde utca 2. 

2 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 
(Bölcsőde épület) 

2151 Fót, Bölcsőde utca 1. 

3 Fóti Közszolgáltató Kft. Konyha 2151 Fót, Bölcsőde utca 1. 

4 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi 
Központ (Művelődési Ház) 

2151 Fót, Vörösmarty tér 3. 

5 
Németh Kálmán Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola 

2151 Fót, Március 15. utca 40. 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy az előző pontban részletezett 
intézmények beruházási költsége 460 M Ft (bruttó) a pályázati előkészítési és megvalósítási 
költségekkel együtt. Az önkormányzat a pályázati önrészt biztosítja legkésőbb a támogatási 
szerződés megkötéséig.  

 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy amennyiben az ESZEPSZ 
(Egészségügyi Központ) tekintetében megjelenik olyan KEOP pályázat (vagy a jelenlegit 
meghosszabbítják, mert növekszik a rendelkezésre álló keret), amely gáztüzelésű intézmények 
esetében is jó eséllyel pályázati lehetőséget nyújt, úgy annak beruházási költsége 66 M Ft a 
pályázati előkészítési és megvalósítási költségekkel együtt. Az önkormányzat a pályázati 
önrészt biztosítja legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a pályázatíró 
kiválasztására közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, felkéri a Dobsa Bt-t az eljárás teljes 
körű lebonyolítására azzal, hogy a közbeszerzési eljáráshoz szükséges valamennyi 
dokumentációt készítse el. A közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő pályázatírói 
szerződés fedezete az 6.pontban biztosított önrész, melynek díja a beruházás egész értékének 
90%-ára számított bruttó 4%. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 3.pontra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Grigalek 
László és Lévai Sándorné képviselőket, Nikolettiné dr. Tóth Éva jogász és Ertl Mária 
pályázatíró köztisztviselőket, valamint Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a Bíráló Bizottságot az 
ajánlattételi felhívás és dokumentáció elfogadására és felkéri a Polgármestert, hogy a 
közbeszerzési eljárás lefolytatása után a nyertes ajánlattevő személyére vonatkozó döntést 
hozza meg, és felhatalmazza a szerződés aláírására. 
 
6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete céltartalékok között 
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szereplő „Kötvény tőketörlesztésére” sor terhére az 1., 2. pontokban meghatározott 
beruházások önrészét elkülöníti bruttó 69 M Ft és bruttó 9,9 M Ft összegben.  
 
7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 6. pontban 
foglalt döntés alapján, a Fót Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot 
terjessze be a Képviselő-testület 2012. évi október havi rendes ülésére, a költségvetési 
rendelet módosítása végett.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  1., 2. pont: 2012. szeptember 30. 
 3., 4. pont a döntést követő 1 napon belül 
 5. pont  2012. október 10. 
 6. azonnal 
 7. 2012.október 30. 

 
 
 

2. napirend: Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában 
lefolytatott második vállalkozói ajánlatkérői eljárás eredménye.  
(43/C sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: két határozati javaslat van, az első szerint fedezethiány 
miatt a testület eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot, a második pont szerint pedig új 
pályázatot és versenyeztetést ír ki. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: mindkettőt fel kell tenni szavazásra, mert újat kell 
kiírni a fedezethiány miatt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: van valakinek kérdése, módosítása? Nem látok 
hozzászólást. 
Az I-es határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

450/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában lefolytatott második 

vállalkozói ajánlatkérői eljárás eredménye (43/C anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Bokor u. 8. szám 
alatti önkormányzati bérlakások felújítása” tárgyú, a 367/2012. (VII.18.) KT. határozat 2./ 
pontja alapján lefolytatott vállalkozói ajánlatkérői eljárást fedezethiány miatt 
eredménytelenné nyilvánítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Az II-es határozati javaslat pedig új pályázat kiírásáról szól, három pontból áll, egyben teszem 
fel a három pontot. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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451/2012. (IX.24.) KT. HATÁROZAT 
Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában lefolytatott második 

vállalkozói ajánlatkérői eljárás eredménye (43/C anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, 
hogy folytasson le - Fót Város Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata 
alapján – új vállalkozói ajánlatkérői eljárást a 367/2012. (VII.18.) KT. határozat 1./ pontjában 
meghatározott munkálatok elvégzésére. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, a 1./ pontban meghatározott vállalkozói 
ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően készíttessen előterjesztést a nyertes személyének 
kiválasztása, továbbá a munkálatok fedezetének biztosítása tárgyában, - döntéshozatal végett. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./-2./ pontban foglalt döntések 
végrehajtása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő:1./ pont ajánlattételi felhívás kiküldése szeptember 28., 

  2./ pont szerinti vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatására: október 18.; 
3./ pont szerinti előterjesztés elkészítésére: a Képviselő-testület 2012. november 
havi rendes ülése. 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, több napirendi pont nincs, a mai 
rendkívüli testületi ülést bezárom, köszönöm a részvételt.  
 
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  rendkívüli nyílt ülését 20 óra 20 perckor bezárta. 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 24-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 20 óra 20 perc.  
(A Képviselő-testület 2012. szeptember 24-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

k.m.f. 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 

 
 
 
 

 
Chrobák Zoltánné dr.  
          jegyző 

 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. október 8.  


