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22/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. szeptember 28-án 
 19 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt   üléséről 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Bartos Sándor alpolgármester, 

Pozderka Gábor alpolgármester 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző. 

  Földi Pál képviselő, 
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
      Szabó Mihály képviselő 
 
Távol vannak: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, Bukta András képviselő, Fábry Béla képviselő, 

Koncz János képviselő 
     
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                    jogi tanácsadója. 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: - 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő- testület 8 fővel határozatképes.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen és 
köszönöm, hogy ezen a péntek késői órában vállaltátok, hogy eljöttök és részt vesztek a 
testületi ülésen. Bukta András képviselő úr, Fábry Béla képviselő úr és Koncz János képviselő 
úr is előre jelezték, hogy nem tudnak a mai rendkívüli ülésen részt venni.  Három napirendi 
pontunk van, ebből egy új, kettő pedig, amit Fábry képviselő úr megkifogásolt, a testületi 
ülést és az összehívását, ezért újra felvennénk, és Aljegyző asszonyt kérdezem, hogy 
tulajdonképpen akkor egy megerősítés lenne, és nem kap új számot a határozat?   
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinak aljegyző: a határozat új számot kapna, mert az 
előterjesztésnek inkább kiegészítésnek nevezhető anyagban azt szerepeltettük, hogy ugye 
bizonytalan az, hogy a Kormányhivatal érvényteleníti-e a határozatot, amit a korábbi testületi 
ülésen hozott vagy sem. Tehát arra az esetre, hogy ha a Kormányhivatal ezt érvénytelenítené, 
kérjük a testületet, hogy fogadja el ismételten ezt a határozatot, és akkor ez egy új számot 
kapna, de igazából akkor lépne hatályba, vagy akkor élne, ha az előzőt a Kormányhivatal 
érvényteleníti, ha nem, akkor az eredeti határozat marad. Az már el is készült, számot is 
kapott. 
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Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én azt 
szeretném kérni, hogy a napirendhez, az 1-est és a 3-ast azt vegyük le, ugyanis arról már 
hétfőn döntöttünk. Még egyszer tárgyalni azt nem lehet, én azt hiszem, hogy ez eléggé 
nyilvánvaló. Amit az Aljegyző asszony mondott és ugye itt ügyvéd asszony is azt mondja, 
hogy az úgy nem jó, feltételhez kötni. Az lett volna a tiszta megoldás, hogyha többen is úgy 
gondolják, hogy a hétfői döntés szabálytalan volt, akkor azt kellett volna csinálni, hogy hétfőn 
Polgármester asszonynak visszautalni a testület elé újratárgyalásra, és akkor az egy 
tökéletesen szabályos és legális dolog lett volna, és akkor a mai nap újra tárgyaltuk volna, és 
ugyanazt a döntést meghozhatnánk. Hétfőn lett hozva több határozat ebben a két napirendi 
pontban, amiknek, mivel nincs végrehajtás alól felfüggesztve, kell csinálni a végrehajtását. 
Ugye? Tehát ezt a két anyagot még egyszer nem tárgyalhatjuk, az 1-est és a 3-ast nem lehet 
tárgyalni, erről volt döntés. Van itt előttünk egy papír, ennek meg nincsen száma, és ugye az 
1-es határozati javaslat az Bokor utca 8-ról szól, a 2-es határozati javaslat pedig az energetikai 
beruházásokról szól. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésén mindkét jelenlévő jogász 
és Aljegyző asszony is ott volt, és azt mondták, hogy ez így kicsikét necces. Ezt nem így 
kellett volna, de természetesen a Képviselő-testület az úgy dönt, ahogy dönt. Én azt mondom, 
hogy ezt nem így kéne csinálni, de megmondom őszintén, hogy nem tudom, mi lenne ebben a 
pillanatban a jó megoldás, mit fognak most erre majd mondani. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: reagálnék arra, ami az előtt elhangzott. Egyrészt én a 
Jegyző asszonynál azzal kezdtem másnap, hogy felfüggesztem a végrehajtását a két 
határozatnak, pontosan ezért, és azt kértem, hogy utána hozzuk vissza. Azt mondta, hogy 
teljesen fölösleges. Ehhez képest a végrehajtást viszont nem írta alá, jól mondom? És azért 
nem értem, hogy azt mondod, hogy a bizottságon mi hangzott el, mert pontosan itt az 
előterjesztő kérte, hogy újra vegyük fel. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: én úgy gondolom, hogy két ugyanolyan határozatnak 
különböző számmal teljesen fölösleges lennie. Ha a testület most azt mondja, hogy az a 
testületi ülés, az nem jól volt összehívva és ezért nem hozhatott volna határozatot, de nem tud 
tőle eltekinteni, mert hozott, és van száma és le van írva. Vissza kell vonni, és meghozni újra, 
de ez csupa feltételezések, hogy ha a Kormányhivatal visszavonja, ha ez, ha az. Ha mi 
visszavonjuk, akkor nincs miről beszélni, de szerintem ezt a Kormányhivatal is, nem logikus 
ha visszavonja, de mindegy. Ha most azt mondjuk, hogy visszavonjuk, akkor szavazzunk, 
egyet hogy visszavonjuk, meg egyet hogy meghozzuk ugyanazt újra, de ne legyen róla vita. 
Ez mindenféleképpen rossz, én a Polgármester asszony figyelmét szeretném felhívni, 
pénteken ott volt nála az asztalán a meghívó, írd alá két nappal előtte, és akkor nem kerülsz 
ilyen helyzetbe. A nyolc óra, az már nyolc éve benne van az SZMSZ-ünkbe, be kell tartani, 
nagyon egyszerű szám, hogy mikor telik el. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nem volt ott előttem, hanem reggel kaptam meg, és itt nem 
ez a lényeg, hanem hogy én fel akartam függeszteni a végrehajtását, amire a Jegyző azt 
mondta, hogy fölösleges. 
Felteszem a napirendi pontokat szavazásra. Volt egy javaslat, hogy vegyük le az 1-es és a 3-as 
napirendi pontot. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: akkor én az 1-es és a 3-as napirend levételéről 
szóló javaslatomat azt visszavonom. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor a napirendi pontokat teszem fel szavazásra. Aki a 
napirendi pontokat elfogadja, szavazzon igen-el. 
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 28-ai rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
 
 
1./ Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati 
előkészítéséről. (299. sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 

2./ Fót Város Önkormányzatának önkormányzati fenntartású iskoláiról szóló 
szándéknyilatkozat. 
(300. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 

3./ 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) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: azzal kezdjük, hogy az e tárgyban hozott korábbi 
határozatot, a 449/2012.(IX.24.) KT határozatot a testület visszavonja. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 

452/2012. (IX.28.) KT. HATÁROZAT 
Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati előkészítéséről 

(299.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 449/2012. (IX.24.) sz. 
határozatát.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor ennek az előterjesztésnek a határozati javaslatát 
teszem fel ismét szavazásra. Ennek van egy A és egy B verziója. Korábban az A-t fogadtuk el. 
Tehát az A verziót teszem fel szavazásra. 
 



5 

 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: volt-e a határozati javaslathoz módosító javaslat, 
mert most vissza lett vonva, tehát gyakorlatilag az alapnál vagyunk, azaz a módosításokat 
ismét el kell fogadni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát az 5-ös pont A verzióját teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A 4-es pontban neveket kell elfogadni a 3. pontra vonatkozó közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőző bíráló bizottságot kell létrehozni, korábban Grigalek László, Lévai 
Sándorné, Nikolettiné dr. Tóth Éva és Ertl Mária pályázatíró köztisztviselők.  
Grigalek László képviselőt kérdezem, hogy elfogadja-e a megbízatást? 
 
Grigalek László képviselő: igen elfogadom. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Lévai Sándorné képviselőt? 

 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: igen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor ezzel a két névvel teszem fel a 4-es pontot, tehát  
Grigalek László és Lévai Sándorné. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Egyéb módosítás nem volt, akkor az elfogadott módosításokkal egyben tenném fel a 
határozati javaslat hét pontját. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1tartózkodás mellett, - elfogadva.  

 
 

453/2012. (IX.28.) 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.  
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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 
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. 
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2. napirend: Város Önkormányzatának önkormányzati fenntartású iskoláiról szóló 
szándéknyilatkozat. (300. sz. anyag) 
 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: szeptember 30-ig kell megküldeni az önkormányzati 
fenntartású iskolákról, hogy működtetésüket az önkormányzat átvállalja-e, vagy sem. Annyit 
szeretnék elmondani, hogy amennyiben a testület most úgy dönt, hogy nem, akkor egy 
adatlapot kell kitölteni, amiben ennek alapján különböző számításokat fognak végezni. Ennek 
tükrében az állam nyilatkozik arról, hogy átveszi, vagy sem, illetve, hogy az önkormányzatra 
ez milyen terheket ró. A lényeg, hogy a végső döntés, a végleges számítások után a végső 
döntésre, a testületnek nyolc napja van, hogy a korábban hozott döntéstét megváltoztassa. 
Most ez egy szándéknyilatkozat, október végéig kell egy végleges döntést hozni a testületnek.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: ebben a tárgykörben az Emberi Erőforrás Bizottság azt 
a javaslatot teszi a Képviselő-testületnek, hogy az I-es határozati javaslatot fogadja el, tehát 
vállalja, azzal a kiegészítéssel, hogy kerüljön bele a szövegbe, hogy a jelenlegi információk 
birtokában. Tehát ha bármi megváltozik ahhoz képest, ami jelenleg az átengedett bevételeket 
illetve az önkormányzatnak a bevételeit illeti, akkor újra tárgyaljuk ezt a kérdést, hiszen nem 
tudjuk, hogy az állami költségvetés mit fog tartalmazni. Tehát a jelenlegi információk 
birtokában tudunk egy szándéknyilatkozatot tenni, ha bármi megváltozik, akkor mi is meg 
tudjuk változtatni a nyilatkozatunkat, illetve a döntésünket. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság is megtárgyalta az 
anyagot, érvényes határozat a PFB ülésén nem született. Öten voltak jelen és 4 igen, 1 
tartózkodással az I-es pontra szavaztak, de ez az állásfoglalás nem érvényes, mivel nem volt 
meg a megfelelő számú többség.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 3 igen és 1 
tartózkodással az I-es határozati javaslatot fogadta el. A II-es határozati javaslatra 4 
tartózkodás volt. 
 
Földi Pál képviselő: én már a délutáni beszélgetésben is elmondtam, hogy én arra tenném a 
voksomat, hogy ne vállaljuk ezeket a feladatokat, mégpedig azért ne, mert igazából semmit 
nem tudunk, tehát magyarul döntésre sem kényszerítjük az államot, arra hogy ő mondjon 
nekünk valamit arról, hogy az átengedett bevételek mennyire nagyon maradnak itt nálunk, 
vagy mennyire nagyon veszik el tőlünk. Tehát annak a függvényében kell nekünk ezt a 
döntést meghoznunk, hogy mi ezt a későbbiek folyamán, hogy tudjuk, mint tudjuk ezt 
vállalni. Mennyire nagyon megterhelő ez, az önkormányzat számára, tekintettel arra, hogy 
nekünk el kell kezdeni fizetni a kötvénynek a törlesztő részletét, valamint a kamatait és a 
tőkét is kell törlesztenünk most már. Ez nem akármilyen teherviselést ad nekünk. Én 
elfogadom azt is, hogy ha adnak majd egy olyan alternatívát, amikor azt mondják, hogy a nem 
kötelezően vállalt feladatokat egy-egy iskolánál, vagy bárminél hogyha ők azt megnyirbálják, 
és úgy egy közös elképzelést ki tudunk alakítani, akkor én azt mondom, hogy a nemet 
bármikor igenre tudjuk váltani azért, mert mi aktívan szeretnénk részt venni ebben a 
munkában, és pontosan arra vagyunk kíváncsiak, hogy az állam hogy áll ehhez. Ha ők 
netalántán olyan helyzetbe kerülnek, amikor igenis a büdzséjüket, tehát magyarul az állam 
büdzséjét úgy kell kialakítani, hogy mindenki azt mondja, hogy nem. Akkor mik azok a 
pénzösszegek, amelyiket ők mozgósítani tudnak arra, hogy az iskolákat fenntartsák továbbra 
is. Valamint akkor mit tudunk mi hozzátenni, mert mi azt mondjuk, hogy hajlandók vagyunk 
segíteni, mit tudunk mi hozzátenni ahhoz, hogy ezek az intézmények továbbra is működjenek. 
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Én ezért gondoltam azt, és a beszélgetésekből is körvonalaztam többször is, hogy jöjjenek elő 
azzal a farbával, hogy pontosan mi is az, amit tőlünk elvárnak, mert csak azt várják el tőlünk, 
hogy mi nyilatkozzunk, igen, ha most önként és dalolva megyünk a vesztőhelyre, hát akkor 
mi megyünk önként és dalolva a vesztőhelyre. Én így érzem ezt a dolgot, vagy pedig és ez 
csak filozofikus, tehát nem kimondottan úgy gondoltam, hogy a vesztőhelyre megyünk, 
hanem azokat a dolgokat, amiket mi önként és dalolva vállalunk, az jó volna, ha úgy maradna, 
mint a szamáron a fül, tehát itt van akkor jól van, csináljátok. Tehát ezeken a dolgokon azért 
itt hosszútávra kellene gondolkodnunk, és én igazából szankcionálni, hogy egyik iskolát, 
másik iskolát, azt meg abszolút nem szeretném, tehát itt most minden iskolát, mivel fel van 
töltve maximális létszámmal, jól működnek az iskoláink. Mondhatom azt is, hogy büszkék 
lehetünk rájuk, de mondja már meg az állam azt, hogy pontosan mit is szeretne, hogy 
szeretné, mint szeretné és mi az amiben elvárja, és partnerként kezeljen minket és mondjuk 
meg, hogy mi mit tudunk segíteni és mi legyünk is hajlandók arra, hogy igenis segítsük, mert 
nyilván így fog tudni összeállni a költségvetés. Az állami költségvetés és a mienk is tehát a 
sajátunk.  

 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: amit Földi Pál képviselő úr mond, az abból a 
feltevésből indul ki, hogy ha az állam átveszi a működtetést, ezáltal levesz a  város válláról x 
százmillió forintot, és Pali nyilván azt feltételezed, hogy cserébe nem fognak többet elvonni, 
mert ez akkor volna jól. Viszont pont akkor jutott eszembe, mikor ezt mondtad, hogy van egy 
másik szempont is. Emlékezzenek vissza a Tisztelt Képviselők, hogy huszonvalahány évre 
vissza tudok emlékezni, az állam eddig mindent tönkre tett, kormánytól függetlenül. Meg kell 
nézni, azokat az intézményeket, és minden egyéb más dolgot, ami állami működtetésben volt, 
meg kell nézni, az állami üdülőket, hogy mi lett belőlük, egy romhalmaz. Meg kell nézni az 
állami iskolákat, egy romhalmaz. Az az iskola, ahová most én járok, 35 évvel ezelőtti padok 
vannak, bele vannak karcolva az évszámok, kiszúrja az embernek a fenekét, meg a tenyerét 
minden. Ha átveszi az állam a működtetésre a mi iskoláinkat mi a garancia arra, hogy nem 
teszi tönkre? Mi a garancia erre? A gyerekeink járnak oda, valakinek az unokái járnak ezekbe 
az intézményekbe. Mi a garancia arra, hogy az oktatásnak a színvonala legalább ezen a mai 
szinten megmarad. Én azt hiszem, kimerem jelenteni, hogy magasabb szinten nem lesz, de 
nagyon félek attól, hogy tönkre fogják tenni, le fog amortizálódni az iskola, nagyon jól tudjuk, 
hogy pénz nincs. Több pénzi nincs, éveken belül nem is lesz. Tehát én nem tudom. Igen, szar 
helyzetben van az önkormányzat, jó lenne kiadástól megszabadulni, na de kérdés, hogy 
milyen áron? 

 
Dóráné dr. Kuzmann Katinak aljegyző: én annyit szólnék hozzá, mert Fábry Béla 
képviselő úr, aki jelezte, hogy nem tud jelen lenni a testületi ülésen Polgármester asszonynak 
és nekem küldött egy email-t, és azt kérte, mivel nem tud jelen lenni, én ezt olvassam fel. 
Polgármester asszony kérését is megerősítve, a levél első része az ülést összehívásához és 
egyebekhez kapcsolódik, azt csatoljuk a jegyzőkönyvhöz, a második pontja foglalkozik 
kifejezetten ezzel a témával, és itt azt írja: 
 
„A kérdés, amire válaszolnunk kell, hogy vállalja-e Fót Város Önkormányzata 2013. 
szeptember 1. után az államosított iskolák rezsi-és egyéb fenntartási költségeinek kifizetését? 
Az államosítás ügyében a parlament 2011. decemberében döntött. 2013.január 1. után az 
iskolák - esetünkben három általános iskolát és a Népművészeti Szakközépiskolát érinti ez az 
intézkedés – állami fenntartásba kerülnek. Ez azt jelenti, hogy az iskolák működésében 
minden lényeges kérdést az állam intézményének járási szerve fogja eldönteni. A tanítás 
tartalmi és szervezeti kérdéseit éppúgy, mint a személyi kérdéseket, és az iskolák 
működésével kapcsolatos gazdálkodási kérdéseket is. Mit tanítsanak az iskolában, ki tanítson 
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az iskolában, ki legyen az iskola vezetője, (és ki legyen a portás), milyen költségkeret áll az 
iskola rendelkezésére, stb. Az Országgyűlés még nem döntött a költségvetés olyan 
részleteiről, ami városunk jövő évi gazdálkodását alapvetően érinti. Nem tudjuk – a 
parlamenti döntés hiányában - mennyit fognak tőlünk korábbi bevételünkből elvonni, még 
becsülni sem tudjuk a bevételeket, és azt sem tudjuk milyen nagyságrendet fognak jelenteni a 
kiadásaink. Ilyen helyzetben, az iskolák rezsi-költségeinek vállalása ügyében, a jövőre nézve 
kötelezettséget vállalni felelőtlenség. 
 
Mindezek alapján, arra a kérdésre, hogy vállalja-e Fót Város Önkormányzata 2013. 
szeptember 1. után az államosított iskolák rezsi- és egyéb fenntartási költségeinek kifizetését? 
-, válaszom egyértelműen és határozottan -- NEM. 
 
Tudom, hogy távollétemben szavazatomat nem lehet a döntésben érvényesíteni. Mégis 
fontosnak tartottam, hogy a jegyzőkönyv számára is rögzített módon hangozzék el 
véleményem.  
 
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy véleményemet a város nyilvánossági csatornáin 
keresztül nyilvánosságra hozom.” 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát ez egy szándéknyilatkozat, október végéig hozzuk 
meg a végleges döntést. Akkor kérdezem a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy több 
információnk lesz a számításokkal kapcsolatban, hogy állunk? 
 
Juhász András pénzügyi osztály osztályvezető: reményeink szerint több információ lesz, 
illetve, ha pontosan nem lesz arra információ, hogy mennyi bevétel marad itt, akkor 
megpróbálunk több változatot kidolgozni arra vonatkozóan, hogy mondjuk a gépjárműadónak 
a 100%-a elmegy, és a helyben maradó Szja-nak egy része marad. Tehát nagyságrendileg 
látható lesz, számolni fogunk a jövő évi új kötelességgel, adósságszolgálattal, tehát 
nyilvánvalóan több információ lesz a Képviselő-testület előtt, mint most. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: azért arra is kell számolni, hogy jövőre a kötvénynek is a 
tőketörlesztése is elkezdődik. 
 
Földi Pál képviselő: Misivel abból a szempontból egyet értek, hogy valóban még idáig az 
állam semminek nem volt jó gazdája, de azt merjük remélni, hogy ez most másképp lesz, de 
az nem attól függ, tehát az, hogy az oktatás színvonala milyen lesz, mert ugyanazok a 
gyerekek fognak bejárni, ha mi fizetjük a tatarozást, meg az épület fenntartását, vagy ha az 
állam fizeti. Ugyanazok a gyerekek fognak odajárni, tehát az teljesen mindegy. Az jelen 
pillanatban is az is a mienk. Azt nem fogják elvinni és kicserélni azt a széket, és azok, hogyha 
elromlanak, akkor azokra nyilván megvannak azok a lehetőségek, amikor majd kiderül, hogy 
honnan is fogják azt majd és ki fogja finanszírozni, de hogyha abba nem lesz nekünk 
beleszólásunk, hogy milyen széket tesznek a gyerekek alá, mert az minden iskolában 
egyforma lesz, akkor abba sem fogunk tudni beleszólni, még hogyha miénk is az iskola 
fenntartása. Tehát abba úgy sem fogunk tudni mi beleszólni, tehát ez két külön dolog, amiről 
beszéltél, és én ezért mondom azt, hogy igazából én azért kényszeríteném ki azt a döntést, 
hogy igenis valljanak színt, hogy mondják meg azt, hogy mi az, amiben kérik a segítségünket, 
mi az, ami hogyha nem, akkor elvisszük tőletek értsétek meg, mert ennyi, meg ennyi kell 
nekünk. Nekem ez a logikám, és akkor utána én azt mondom, hogy segítőkezet nyújtok, és 
utána lojális vagyok az állammal szemben. Én így közelítem meg a dolgot továbbra is, egy 
alkuhelyzetbe próbálom meg kényszeríteni igazából, vesztett helyzetből, mert ez teljesen 
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vesztett helyzet, ezt egyértelműen látja mindenki. Tehát ez itt már csak egy utolsó kapálózás, 
amit megpróbálok megcsinálni, és próbálkozunk vele, mert tudjuk nagyon jól, mondom a 
délutáni beszélgetésnél én elmondtam, hogy itt igazán ló nélkül kell húznunk szekeret és a 
gyeplő meg nálunk van, a bakom meg mások ülnek. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: megpróbálom megérteni Földi képviselő úrnak az 
aggályait, ugyanakkor a szakértő asszony, aki nekünk megpróbált tanácsokat adni ebben a 
kérdésben, egy kicsit másképp látta ezt a helyzetet Fót vonatkozásában. Ő nagyobb rálátással 
bír arra, hogy az önkormányzatok milyen helyzetben vannak és ő azt mondta, hogy Fót nem 
tartozik azok közé az önkormányzatok közé, akiknek pillanatnyi információk szerint, 
mondjuk az a helyzet állna elő, mint egy pici önkormányzatnak, hogy nem tudja az iskoláját 
működtetni. Tehát nem fog igazándiból az állam jóindulattal tekinteni ránk, hogyha mi azt 
mondjuk, hogy nem vállaljuk ezt a feladatot, ugyanakkor valóban nem vagyunk az 
információknak a teljes birtokában, és emiatt egy kockázatot jelent, hogy mit nyilatkozunk, 
ezért javasolta az EEB, hogy tegyük bele azt az úgymond kitérő gondolatot, hogy a jelenlegi 
információk birtokában . Amennyiben a bevételeink jelentős mértékben megváltoznak, 
akkor nyilván valóan egy más helyzetbe kerülünk. Azért azt tudni kell, hogy a kiadások 
tekintetében az iskoláknál a bér és a dologi költségek aránya, az a bér tekintetében volt sokkal 
nagyobb, és ezt el fogja vinni az állam, tehát itt egy nagyon komoly számításnak kell azt 
megelőzni, hogy mi valóban mit fogunk tudni vállalni és mit nem. Azért azt ne gondolja 
senki, hogyha az állam a működtetést elviszi, akkor majd nem fogja elkérni annak a költségét, 
el fogja kérni, mégpedig olyan módon, hogy nekünk arra semmilyen ráhatásunk nem lesz. Ő 
nem fog energetikailag fejleszteni feltétlenül itt Fóton, ha meg fogja tudni az önkormányzattól 
a jelenlegi állapotnak megfelelő költségeket, tehát el tudja kérni. Márpedig el tudja kérni. 
Tehát ezért erre vigyázzunk, hogy kiadjuk a kezünkből a működtetést, vagy nem, mindenféle 
felügyeletet elvesztve. Az az alkupozíció, amit Földi képviselő úr mond, hát szerintem elég 
gyenge a mi részünkről ebben a tekintetben. A másik dolog, amit szeretnék elmondani, az az, 
hogy az Népművészeti Szakközépiskola Igazgatónője ma telefonon megkeresett és ebben a 
határozati javaslatban, mindkettőben csak a saját tulajdonú ingatlanok és ingóságokkal 
kapcsolatos nyilatkozatról van szó, tehát ez ilyen értelemben nem érinti a Népművészeti 
Szakközépiskolát. Azt kérte az Igazgatónő, hogy ne felejtkezzünk meg az iskoláról és velük 
kapcsolatban is hozzunk valamiféle szándéknyilatkozatot, döntést. Én személy szerint azt 
javaslom, hogy vagy egy külön határozati javaslatban, vagy ebben a határozatban egy külön 
tétellel emlékezzünk meg a Népművészeti Szakközépiskoláról is. Mielőtt a testületi ülés 
elkezdődött Szabó képviselő úr elmondta, hogy ha elengedjük a Népművészeti 
Szakközépiskolát, mert a szakértő asszony a héten elmondta, ismét ráhivatkozom, hogy 
megyei feladat lesz a szakképzésnek a működtetése, ugyanakkor az önkormányzat vállalhatja, 
amennyiben ezt lehetőségnek látja, tehát Szabó képviselő úr elmondta, hogy ugye korábbi 
információk alapján, ha mi kiengedjük a kezünkből a Népművészeti Szakközépiskolát, az 
lehet, hogy nem fog megmaradni. Tehát én azt kérem, hogy próbáljuk meg, ha és amennyiben 
úgy látjuk, hogy ezt a feladatot fel tudjuk vállalni, nyilatkozzuk azt a szándékot, hogy nem 
szeretnénk kiengedni a kezünkből a Népművészeti Szakközépiskola sorsát. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretnék annyit hozzátenni ismét, hogy én is azt 
gondolom, hogy ha most azt mondjuk, hogy átadjuk, ebből könnyebb visszafelé lépni és azt 
mondjuk, hogy mégis átvállaljuk, mintha most azt mondjuk, hogy átvállaljuk és ebből később 
a másik irányba, hogy mégis átadjuk. Ugyanakkor szeretnék egy módosító javaslatot feltenni, 
én javaslom, hogy kerüljön esetleg bele, egy olyan határozati pont, hogy a Képviselő-testület 
úgy dönt, hogy október 30-ig dönt a számítások és az akkori információk birtokában 
esetlegesen úgy, hogy az intézményeikből valamit megtart és valamit, ha kell átad, mert ezt 
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majd a számok fogják megmondani. Nem biztos, hogy az összes intézményt át kell adnunk, 
illetve az összes intézményt meg kell tartanunk. 
 
Földi Pál képviselő: elnézést kérek mindenkitől, hogy most már harmadszor szólok hozzá, én 
jobban szerettem volna, ha van ezelőtt egy informális ülés ezelőtt, és ott higgadtan és 
normálisan meg tudjuk ezeket beszélni. Úgy érzem, hogy ez a hangnem is jelen pillanatban 
azt akarja, hogy nagyon higgadt és normális beszélgetés folyik közöttünk annak ellenére, 
hogy vélemények ütköznek. Én Gráf Misinek azt szeretném mondani, hogy a másik oldala 
szintén egy ugyanilyen alkupozíció, na most ha az egyik gyenge alkupozíció, a másik az 
körülbelül ugyanolyan gyengén áll az alku serpenyőjében az egyik oldalon, mint a másik. 
Abban kétségünk ne legyen, azzal nekem semmi olyan képzetem sem volt, hogy itt netalán-
tán itt marad pénz, azért mert ők elviszik, de akkor tudom azt, hogy mit miért adok. Mennyire 
nagyon kell belenyúlnom a zsebembe és mennyire nagyon kell nekem visszafognom magamat 
dolgokba, hogy mi az amit én most önként vállalok, tudok még tovább is teljesíteni, vagy nem 
tudok tovább teljesíteni. Addig, amíg nincs előttünk, és nem kényszerítem a másikat arra, 
hogy lépjen előttem, addig nekem válaszlépéseim nincsenek igazán, addig csak lépkedek a 
sötét szobában. Addig nem tudok válaszlépést sem tenni és nem tudok kontrázni arra, hogy én 
is mondjak valamit, mert addig nincs más. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: az állam jó gazda, vagy rossz gazda vitába nem szeretnék 
nagyon belekapcsolódni. Amit biztosan tudok, hogy minél nagyobb egy rendszer, annál 
tehetetlenebb. Ha mi nem vállaljuk az iskoláknak a működtetését, akkor gyakorlatilag azt 
fogjuk tenni, hogy egészen biztosan el fognak vinni tőlünk annyi pénzt, amennyibe az iskolák 
működtetése kerül, vagy egy kicsit többet, és nem lehetünk benne biztosak, hogy az a pénz, a 
mi iskolánkba kerül vissza. Ugyanis, ha végiggondoljuk, abból indul ki ez az egész rendszer, 
hogy egy kezelésbe kerüljön. A vidéken lévő kisiskolába egy gyerek ugyanazt a szolgáltatást 
és minőséget kapja meg, mind oktatásban, mind működésben, mint a fővárosban, vagy egy 
nagyvárosban élő gyerek, akkor elég könnyen be tudjuk látni, hogy a fóti iskolák azok az 
átlagosnál egy kicsit jobb színvonalon ellátottak, tehát nem biztos, hogy az innen, tehát az 
önkormányzattól elvont forrásokat, nem biztos, hogy a fóti iskolákba fogják vissza fordítani. 
Viszont, ha mi működtetjük, és a saját iskoláinkat úgy működtetjük, ahogyan a mi 
képességeink ezt megengedik, akkor végül is a mi gyerekeinknek fogjuk az iskolákat jobban 
működtetni reményeim szerint. Azt a kitételt, hogy bizonyos iskolákat átadjunk működtetésre, 
bizonyos iskolákat meg nem, én nem tudom elfogadni, mert én nem tudok választani a saját 
gyerekeim közül, hogy melyiket adjam oda nevelőszülőknek és melyiket nem. Képességeim 
szerint én mindegyiket egyformán szeretném ellátni, tehát én nem szeretnék közülük 
válogatni. Nem szeretném azt mondani, hogy a Fáy iskolát megtartom, mert az egy új épület 
és gazdaságosabban működtethető, mint egy Németh Kálmán, vagy egy Garay, sőt inkább én 
azt szeretném mondani, hogy a Németh Kálmánt, meg a Garayt meg a többit is szeretném 
fejleszteni, és ha lehetőségünk van, akkor a saját pénzünket a saját iskoláink fejlesztésére 
szeretném fordítani és nem a nagykalapba berakni a forrást. Összességében hosszútávon 
biztos, hogy jobban fogunk járni, ha a magunk urai maradunk ebből a szempontból is. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: annyit szeretnék ehhez hozzáfűzni ahhoz, ami 
Alpolgármester úr az előbb elmondott, hogy én pont fordítva gondoltam, egészen másképp 
gondoltam ezt végig, hogy melyiket adjuk át és melyiket tartsuk meg, de ez majd később be 
fog igazolódni, vagy az idő vagy engem igazol, vagy nem majd meglátjuk. Nyilvánvalóan itt 
nem az a cél, hogy a gyerekek között tegyünk különbséget, hanem pontosan az, hogy 
egyforma színvonalú oktatás legyen minden iskolában, ezt senki nem gondolja komolyan, 
hogy bárki is azt szeretné itt Fóton, hogy ilyen szintű eltérések legyenek. Sőt inkább azt, hogy 
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egyenletes legyen és a Németh Kálmán iskolában is legyenek olyanok a körülmények, mint 
egy Fáy iskolában, én ezt szeretném elérni, és ezért tettem erre vonatkozóan javaslatot. 
 
Grigalek László képviselő, EEB elnöke: csak röviden annyit szeretnék mondani, amit 
Alpolgármester úr is elmondott, nekem is van egy ilyen érzésem, hogy amennyiben nem 
vállaljuk az iskolák működtetését, akkor a pénz bekerül egy nagy kalapba ellenőrizhetetlenül. 
Annyit fognak elvinni tőlünk, amennyit már bocsánat, de nem szégyellnek, esetleg. Volt erre 
már példa, hogy akkor nem mi fogunk jól járni, mert igen nálunk sokkal rosszabb helyzetben 
lévő iskolák is vannak, és akkor azokat fogják először fejleszteni és azt majd nem tudjuk 
megakadályozni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm. Egyéb hozzászólást nem látok. Az EEB-nek 
volt egy kiegészítő javaslata, ami benne van a határozati javaslatban. Nekem lenne egy 
kiegészítésem, azt mindenképpen vegyük a határozati javaslat végére, vagy egy külön pontba, 
hogy a most meghozott szándéknyilatkozat az önkormányzat döntésére vonatkozóan nem 
kötelező érvényű. 
 
Grigalek László képviselő, EEB elnöke: nekem volt még egy javaslatom, hogy a 
Népművészeti Szakközépiskola tekintetében is nyilatkozzunk, hogy vállaljuk a működtetését, 
vagy nem, tehát erről is kérek szavazást. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a határozati javaslatok minden egyes pontját 
megszavaztatom. 
Tehát az 1-es pont: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában 
álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését a következő naptári évben kezdődő 
tanévtől, tehát 2013. szeptember 1-jétől a most rendelkezésre álló információk alapján 
vállalja.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás, - elutasítva. 
 
2-es pont: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a saját tulajdonában 
álló az állami intézményfenntartó központ által fenntartott köznevelési intézmény feladatainak 
ellátását szolgáló - ingó és ingatlan vagyon működtetését a következő naptári évben kezdődő 
tanévtől, tehát 2013. szeptember 1-jétől nem vállalja.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 2 tartózkodás, - elutasítva. 
 
3-as pont, a Népművészeti Szakközépiskolára vonatkozóan: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja szándékát, hogy a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 97. § (24) bekezdésében foglaltak alapján az 
Önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, a jelenleg saját 
fenntartásában álló Népművészeti Szakközépiskola működtetését a következő naptári évben 
kezdődő tanévtől, tehát 2013. szeptember 1-jétől vállalja.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 0 ellenszavazat, 3 tartózkodás, - elutasítva. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném feltenni a javaslatomat, hogy az Önkormányzat 
most szándéknyilatkozatot nem hozott, de október végéig dönt a meglévő kibővített 
információk és számok tudatában, esetlegesen arról, hogy az intézményeik közül egyeseket 
megtarthat, illetve egyeseket átad.  
Szavazás eredménye: 1 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás, - elutasítva. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: egy olyan határozati javaslatot elfogadhatunk, hogy mivel 
kevés információ áll rendelkezésünkre, ezért a Képviselő-testület nem tudott döntést hozni, 
hogy vállalja, vagy nem vállalja a működtetést, de az október 30-i határidőt, ameddig dönteni 
kell a működtetésről, arra kötelezettséget vállal, hogy ezt be fogja tartani, és dönteni fog. 
Ekkor mégiscsak látják, hogy mi ezzel foglalkoztunk, csak nem tudtunk dönteni, mert annyira 
nincs információnk. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor javaslom, hogy küldjük be a jegyzőkönyvet, és 
tegyük bele a határozatba, hogy a jegyzőkönyvet beküldjük. Akkor az, amit Alpolgármester úr 
felolvasott és a szó szerinti jegyzőkönyvet, így van, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

454/2012. (IX.28.) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzatának az önkormányzati fenntartású iskoláiról szóló 

szándéknyilatkozata. (300. sz. anyag) 
 

1./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, - mivel kevés információ állt 
rendelkezésére - nem fogadott el szándéknyilatkozatot az önkormányzati fenntartású iskolák 
működtetésének vállalásáról. 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy 
2012.október 30-ig az önkormányzati fenntartású iskolák működtetésére vonatkozóan 
meghozza a döntést. 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Intézményfenntartó 
központnak megküldi a jelen Képviselő-testületi ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvet. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1. pont: azonnal, 

2. pont: 2012. október 30. 
3. pont: 2012. október 1. 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: volt még egy 3-as pont, amit megszavaztatok: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az 
intézményfenntartó központot a Képviselő-testület szándékáról és a szó szerinti jegyzőkönyv 
megküldéséről.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 

 
455/2012. (IX.28.) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzatának az önkormányzati fenntartású iskoláiról szóló 
szándéknyilatkozata. (300. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy értesítse az 
intézményfenntartó központot a Képviselő-testület szándékáról és a szó szerinti jegyzőkönyv 
megküldéséről.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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Földi Pál képviselő: ügyrendben kértem szót. Arra szeretném a Képviselő-testület figyelmét 
felhívni, hogy nem mintha félnék attól, hogy bárki az orromra koppint a véleményem miatt, 
hanem igazából a taktikai dolgainkat nem hiszem ez most már, bárki másra is tartozna. A szó 
szerint jegyzőkönyvet én azt mondom, hogy nem biztos, hogy be kellene küldeni, ha 
elolvassák, akkor a taktikai dolgaink, teljesen dugába dőlnek. 
 
 
3. napirend: Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában 

lefolytatott második vállalkozói ajánlatkérői eljárás eredménye. (43/C 
sz.anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a korábban hozott 450/2012 (IX.24.) sz. KT határozatot 
visszavonja a testület. Ezt teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 
 

456/2012. (IX.28.) 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 visszavonja a 450/2012. (IX.24.) sz. 
határozatát.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a korábban hozott 451/2012 (IX.24.) sz. KT határozatot 
visszavonja a testület. Ezt teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 

457/2012. (IX.28.) 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 visszavonja a 451/2012. (IX.24.) sz. 
határozatát.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor változatlan formában, ahogy az eredeti határozati 
javaslat volt, felteszem a I-es határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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458/2012. (IX.28.) 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. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: illetve a II-es határozati javaslatot teszem fel szavazásra 
egyben a három pontot. Nem volt benne módosítás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 

459/2012. (IX.28.) 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 október 1., 

  2./ pont szerinti vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatására: október 22.; 
3./ pont szerinti előterjesztés elkészítésére: a Képviselő-testület 2012. november 
havi  rendes ülése. 
 

 
 
 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több napirendi pontunk nincs. Szeretném megköszönni 
mindenkinek a részvételt. A mai testületi ülést bezárom.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a  
Képviselő-testület 2012. szeptember 28-ei  rendkívüli nyílt ülését 20 óra 34 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. szeptember 28-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 20 óra 34 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. szeptember 28-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

k.m.f. 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 

 
 
 
 

 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka  
         aljegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. október 1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


