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23/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 10-én 
 18 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt   üléséről 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Bartos Sándor alpolgármester, 

Pozderka Gábor 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,  

Koncz János képviselő, 
  Lévai Sándorné képviselő,  
      Szabó Mihály képviselő 
 
Távol vannak: - 
  
    
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 11 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen, 
melyet ezennel megnyitok. Két napirendi pont került a meghívón kiküldésre. Két napirendi 
pontra tettem javaslatot, az első pontot nyílt, a második pontot zárt ülésen fogjuk tárgyalni. 
Kérem a Képviselő-testület tagjait, hogy a napirendi pontokra vonatkozóan, ha van javaslatuk, 
akkor azt tegyék meg.  
Nem érkezett javaslat, akkor felteszem a napirendi pontokat szavazásra.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - 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,- 10 igen, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - 
elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 10-ei rendkívüli 
ülése napirendjét, amely az alábbi.  
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NYILT ülés:  
 
1./ Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 
fordulójában való részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása. 
(307. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
 
ZÁRT ülés: 
 
1./ Megállapodás a Dunakeszi Járási Hivatal kialakításához. 
(314.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
 
1. napirend: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

fordulójában való részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása.(307. sz. anyag) 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: első napirendi pontunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer fordulójában való részvételről egy nyilatkozat tételhez  
való hozzájárulás és az ösztöndíj pályázat kiírása. A bizottságok megtárgyalták az anyagot, 
elfogadásra javasolják, illetve az EEB egy V. számú határozati javaslattal kiegészíti a 
határozatokat, ami így hangzik: 
- A hivatal nyújtson segítséget az adatvédelmi szabályzat betartása mellett azon 
személyeknek, akiknek nehézséget okoz az elektronikus adatfeltöltés. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. 
Két megjegyzésem lenne, az egyik a napirendhez, az gyors lesz. A járási hivatalokról szóló 
napirendet a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság nyílt ülésen tárgyalta, mert a zárt ülés nem 
lett megszavazva, ez az egyik. A második a Bursa Hungaricához kapcsolódóan van egy 
módosító javaslatunk, hogy a mai ülésen a III-as és a IV-est azt vegyük ki, ugyanis a Jegyző 
asszony tudomásunkra hozta és igazat is kellett neki adnunk, hogy az eddigi gyakorlatunk, 
miszerint a két bizottság döntött a támogatások odaítéléséről, sajnos nem volt túlzottan 
szabályos, ugyanis hatáskört a Képviselő-testület csak és kizárólag rendeletben helyezhet ki 
bizottságra. Jegyző asszony azt mondta, hogy úgyis előkészületben van az SZMSZ-nek a 
módosítása, és akkor az SZMSZ módosításába ezt is belevennénk. Tehát a mai napon a III-as, 
IV-es, ami arról szól, hogy a két bizottság döntsön a nevekről, ill. a pénzösszegről nem 
kerülhet megszavazásra. Jól mondom Jegyző asszony? 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: igen. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Az EEB az V-ös számú határozati 
javaslatát még annyival szeretném kiegészíteni, hogy természetesnek vesszük, de jobb, ha 
leírjuk, hogy a pályázati felhívással együtt ez a segítségnyújtás, kerüljön közzétételre, tehát 
azért legyen módjuk megtudni a potenciális pályázóknak, hogy ilyen segítségnyújtásra van 
lehetőségük. 
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Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a Szabó képviselő úr hozzászólásához kiegészítést 
szeretnék tenni a IV-es számú határozatban az 1-es pont utolsó mondatát töröljük a valamint-
tól, mert az 1 millió forintot különít el, és a költségvetésbe –tehát erre szükség van, tehát a IV-
es határozati javaslat 1-es pontjának az utolsó részét, ami úgy kezdődik, hogy valamint. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm a szót, tehát a III-ban a 2-es pont úgy maradhat, 
hogy a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az 1. pontban rögzített hatáskör 
gyakorlásához szükséges, a pályázatok elbírálását tárgyaló ülésre az anyagokat készítse elő, és 
akkor innen a -bizottságit- kell kihagyni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: amit az előbb a Gráf képviselő úr mondott, az itt bene van a 
II-es számú határozati javaslat 2-es pontjában, tegye közzé a  hivatalos honlapon, és az 
újságban jelentesse meg, tehát a nyilvánosság is megvan így. 
Akkor a módosításokat teszem föl külön-külön szavazásra. 
 
A III-as számú határozati javaslat 1-es pontját teszem fel törlésre. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
A III-as számú határozati javaslat 2-es pontjában a tárgyaló bizottsági ülésre, helyett tárgyaló 
ülésre legyen. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
Tehát ez így hangzik: 
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázatok elbírását tárgyaló ülésre az 
anyagokat készítse elő. 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: következő módosító javaslat volt a IV-es határozati 
javaslathoz 1-es pontjához: 
-Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretein belül 
felhasználható összegként 1.000.000.- Ft-ot, azaz egymillió forintot a 2013. évi költségvetés 
terhére különít el.   Az ezt követő szövegrész törlésre kerül. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás nélkül - 
elfogadva.  
 
A következő javaslat a IV-es számú határozati javaslat törlése volt. Ennek törléséről még nem 
szavaztunk. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazat, 6 ellenszavazat és 2 tartózkodás - elutasítva.  
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő egy V. határozati javaslat volt, mely szerint a  
A hivatal nyújtson segítséget az adatvédelmi szabályzat betartása mellett azon személyeknek, 
akiknek nehézséget okoz az elektronikus adatfeltöltés. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett - 
elfogadva.  
 
Felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívással együtt kapjon nyilvánosságot az V-ös számú 
határozati javaslat, tehát hogy segítséget nyújt a hivatal az elektronikus adatfeltöltésben. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett - 
elfogadva.  
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Egyben teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett - 
elfogadva.  

 
 

460/2012. (X.10.) KT. HATÁROZAT 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

2013. évi fordulójában való részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása.(307. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy – az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma által összeállított Általános Szerződési Feltételek figyelembevételével – 
csatlakozik a 2013. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati 
rendszerhez, egyben felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2013. évi Ösztöndíjpályázati 
rendszerhez történő „Nyilatkozatot a csatlakozásról valamint az elektronikus adatbázis 
használatáról” megnevezésű nyilatkozatot Fót Város Önkormányzata nevében írja alá. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Csatlakozási Nyilatkozat Fót Város Önkormányzat nevében 
történő aláírására és az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő részére történő 
benyújtására, megküldésére: 2012. október 26. 

 
 
 

461/2012. (X.10.) KT. HATÁROZAT 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

2013. évi fordulójában való részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása.(307. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy - a Bursa Hungarica 
Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi fordulója Általános Szerződési Feltételeinek 
figyelembevételével, a 2. alpont alatt írottakra tekintettel - jóváhagyja a határozat mellékletét 
képező „A” valamint „B” típusú pályázati felhívást. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozat mellékletét képező „A” 
valamint „B” pályázati felhívást Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, a Fóti 
Közművelődési és Közgyűjteményi Központ Könyvtára (kihelyezett könyvtára) hivatalos 
hirdetőtáblájára történő kifüggesztéssel tegye közzé, valamint Fót Város Önkormányzata 
hivatalos honlapján, illetve újságjában jelentesse meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pályázati felhívások helyben szokásos módon történő közzétételére: 
2012. október 26. 

 
 

462/2012. (X.10.) KT. HATÁROZAT 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

2013. évi fordulójában való részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása.(307. sz. anyag) 
 
A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázatok elbírását tárgyaló ülésre az 
anyagokat készítse elő. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. december 10. 
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463/2012. (X.10.) KT. HATÁROZAT 
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  

2013. évi fordulójában való részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása.(307. sz. anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. évi Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázati rendszer keretein belül 
felhasználható összegként 1.000.000.- Ft-ot, azaz egymillió forintot a 2013. évi költségvetés 
terhére különít el. 
2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés alapján, a 
tervezett pénzügyi kötelezettségvállalást Fót Város Önkormányzata 2013. évre vonatkozó 
költségvetési koncepciójába, majd a 2013. évi költségvetésébe építesse be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pénzügyi kötelezettségvállalásnak az Önkormányzat 2013. évi 
költségvetési koncepciójába történő beépítésre: a Képviselő-testület és szervei 2012. évi 
november havi rendes ülése, majd a költségvetésébe történő beépítésre: 2013. február 
15. 
 

 
464/2012. (X.10.) KT. HATÁROZAT 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  
2013. évi fordulójában való részvétel, Ösztöndíjpályázat kiírása.(307. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hivatal nyújtson 
segítséget az adatvédelmi szabályzat betartása mellett azon személyeknek, akiknek 
nehézséget okoz az elektronikus adatfeltöltés. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a pályázati 
felhívással együtt kapjon nyilvánosságot, hogy a hivatal segítséget nyújt az elektronikus 
adatfeltöltésben. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. október 26. 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor ezt a napirendi pontot lezárom. Áttérünk a zárt ülés 
napirendi pontjának megtárgyalására. 
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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. október 10-ei  nyílt rendkívüli ülését 18 óra 17 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. október 10-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 
18 óra 17 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. október 10-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 11.  
 
 


