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24/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 17-én 

 14 órai kezdettel (a Művelődési Ház Nagytermében) megtartott 
rendes, nyílt  ülésről 

 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester 

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

  Bukta András képviselő,  
Fábry Béla képviselő, 

                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  
      
  
Távol vannak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat jogi tanácsadója nem vesz részt 

a Képviselő-testületi ülésen, Pozderka Gábor alpolgármester úr és Hegedűs 
Miklós könyvvizsgáló úr később érkeznek.                                                        

 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló úr. 
 
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. október 17-ei rendes 
ülésén megjelenteket. Megállapítom, hogy a testület 10 fővel határozatképes. Mielőtt 
elkezdenénk megbeszélni az anyagokat, szeretném megkérdezni a képviselő társaimat, hogy 
kértem a hivatalt, hogy osszanak ki egy levelet, amit Navracsics miniszter úrtól kaptam, a 
korábban a testület által beterjesztett kérésre és erre érkezett egy válasz, hogy megkapták-e 
azt a képviselők? 
-válasz: igen. 
Jó köszönöm. Akkor a napirendekhez kérem, hogy a képviselők tegyék meg javaslataikat.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: köszönöm. Először egy módosító javaslatot 
szeretnék javasolni, a napirend 1-es pontja a költségvetési rendelet módosítása után ez a 301-
es anyag, utána szeretném kérni, hogy a 304-es anyag következzen az építmény és telekadó 
bevételekről szóló tájékoztató, ez egyébként a 17-es napirend, mert tartalmában és 
összefüggésében ide tartozik ehhez a napirendhez. Azon kívül a bizottság még tárgyalta a 
308-as számú anyagot, amely a mezőőri GPS beszerzéséről szól, és mintha azt sem látnám a 
napirendek között. Nem tárgyaljuk?  
- válasz: nem.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én azt szeretném megkérdezni, nem tudom Jegyző asszony 
én kértem a hivatalt, hogy kérdezze meg a könyvvizsgáló urat, mert ő jelezte, hogy csak fél öt 
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körül érkezik, és kérte, hogy azokat a napirendi pontokat, amikhez szükséges, hogy itt legyen, 
azokat vegyük öt óra körüli időpontra. Én kértem, hogy kérdezzék meg, hogy akkor pontosan 
melyik az, amelyiknél úgy gondolta, hogy feltétlenül itt kéne lennie. Megérkezett erre a 
válasz?  
Ez pontosan az első három napirendi pont, úgyhogy ezeket szeretném kérni, hogy tegyük 
hátra akár egymás után is lehet a három. Akkor az lenne célszerű, amit az előbb a képviselő 
asszony mondott, hogy a 304-es marad ott ahol, van és elé tesszük az 301-et és a 319-est 
pedig utána. Más javaslat van?  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: szeretném javasolni az S1 és S2 napirendek felvételét a nyílt 
ülések végére, a zárt ülés előtt. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én 
szeretném kérni, hogy az S1-et ne vegyük föl, a következő indokkal: amikor hasonló témában 
kettő testületi üléssel ezelőtt erről tárgyaltunk, akkor ki lett mondva, hogy honlap 
üzemeltetésére már az utolsó két szerződés is amiket hosszabbításnak neveztek, a megkötése 
szabálytalan volt. Én nem szeretném, hogy ezt egy harmadikkal tetézzük, ráadásul egy 
határozatlan időre szóló szerződés megkötésével pályáztatás nélkül. Én azt hiszem, hogy ezt 
így megkötni nem lehet. Az már csak egy megjegyzésem, hogy érdekes, hogy a 115.000 Ft + 
ÁFÁ-ból hogy lett 40.000 Ft + ÁFA ugyanarra a munkára.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester úr 14.35 perckor megérkezett a 
Képviselő-testület ülésére, a létszám 11 fő.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több hozzászólást nem látok, akkor felteszem szavazásra, 
hogy a 17. napirendi pont legyen a 301-es anyag. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A 19-es napirendi pont pedig a 319-es anyag lesz. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Következő javaslat volt, hogy a napirendi pontok végére vegyük fel a 324-es előterjesztést, 
S1-et, erre mondta Szabó képviselő úr, hogy ne vegyük fel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 4 tartózkodás, - elutasítva.  
 
Következő javaslat volt, hogy a napirendi pontok végére vegyük fel a 325-ös előterjesztést, 
S2- Döntés a Fót, 1299 hrsz-ú ingatlanon beszakadt út és sérült csapadékvíz elvezető csatorna 
helyreállításáról. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendes ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével, elfogadta Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. október 17-ei nyílt, illetve zárt rendes ülésének módosított és 
kiegészített napirendjét, amely az alábbi.  
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NYILT ülés:  
 
 
1./ Döntés a fóti Garay János Általános Iskola parkolási lehetőségeinek kialakításáról. 
(312.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2./ Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI – 
„Ovilimpia” rendezése. 
(321.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
3./ Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI elhelyezése. 
(322.sz. anyag) 
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök 
 
4./ A házi segítségnyújtás létszámbővítés nélküli ellátásának lehetséges megvalósításáról. 
(279/A.sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
5./ Döntés a Fót-Kisalagi Református Egyházközség megalakulásának 10. évfordulója 
alkalmából rendezett ünnepség támogatásáról. 
(306.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
6./ A Fót, „Barackos” területének út-és közművesítés tervezése. 
(317.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
7./ A 366/2012. (VII.18.) sz. KT határozat hatályon kívüli helyezése és a 453/2012. 
(IX.28.) sz. KT határozat módosítása. (Döntés egyes intézmények energetikai 
fejlesztésének lehetőségének pályázati előkészítéséről.) 
(320.sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
8./Döntés a fóti Somlyó-tó természetes vízutánpótlásának hidrogeológiai vizsgálatának 
elvégzése ügyében. 
(311.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
9./ A Kisalagi temető területén új ravatalozó építése. 
(313.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
10./ Fót Város Polgármesteri Hivatal épületének sürgős felújítási munkái. 
(316.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
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11./Csomád Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására 
irányuló megkeresése.  
(315.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
12./ Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás és a tagok helyzetéről a 2013. 
évi január 1-ei jogszabály változásokra tekintettel. 
(318.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
13./ Tájékoztató Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal közterület-
felügyeletének 2011.év IV. negyedévi és a 2012.év I.-III. negyedévi működésének 
tapasztalatairól. 
(302.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
14./ Tájékoztató az építmény- és telekadó bevételek teljesülése tárgyában. 
(304.sz.anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
15./ Fót Város Ön kormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
(301.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
16./ Tájékoztató a mezőőri gépjárművek üzemanyag és javítási költség ráfordításról. 
(305.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
17./ Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának 
módosításáról. 
(319.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
18./ Tájékoztató a Képviselő-testület által 2012. év június, július és augusztus hónapban 
hozott határozatok végrehajtásáról. 
(256.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
19./ S2- Döntés a Fót, 1299 hrsz-ú ingatlanon beszakadt út és sérült csapadékvíz elvezető 
csatorna helyreállításáról.  
(325. sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Pest megyei kitüntetések. 
( 303. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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2./Tibkrisz Kft. kártérítési kérelme. 
(242.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
3./ Dr. Csiki Gábor kérelme alapján, a jogsértő módon megállapított illetmények 
korrekciója. 
(323.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr.jegyző 
 
4./ Egyebek 
 
Napirend előtt:  

a) Napirend előtti felszólalások.         
b) Kérdés, interpelláció.    
c) Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 

eseményeiről.  
 
 
 
a) Napirend előtti felszólalások,  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérem a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg a 
napirend előtti felszólalásaikat. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: szeretném tájékoztatni a képviselő társaimat, 
hogy tegnap a megyénél egy délutánba hajló továbbképzésen vettünk részt a hivatal egyik 
dolgozójával. Ezt a továbbképzést, illetve konferenciát két témakörben az 
intézményátszervezés és a járási közigazgatási rendszernek a megszervezése témájában 
rendezték. A konferenciának a szervezése a Pest-megyei Kormányhivatal Főosztálya 
szervezésében történt, és néhány olyan változást szeretnék jelezni, amit nagyon jó, ha tudunk 
és örömmel üdvözöltük. Az egyik az, hogy a végrehajtási rendeletet módosítani fogják. A 
végrehajtási rendeletnek azon pontját, ami arra vonatkozik, hogy az intézmények 
működtetésének az átvételéről illetve megtartásáról október 31-i határidőt módosítani fogják 
novemberi határidőre. Azt kérték az ott jelenlévő minisztériumi illetve kormányhivatali 
jelenlévők, hogy a jogszabályfigyelés az legyen szinte mindennapos a hivatalokban, mert a 
felmerülő tapasztalati dolgok alapján felmerülő problémákat tárgyalják, megvizsgálják és 
azután döntenek és ezeknek a problémáknak a szabályozását pedig vagy kormányrendelet 
módosítással, vagy új jogszabállyal rendezik, tehát semmi nem marad szabályozatlanul. Azon 
kívül meg fog jelenni még az átadás-átvétel, az iskolákról beszélek. Átadás-átvételről szóló 
eljárás mód törvény által fogják szabályozni, ez alapján fogják a tankerületi igazgatók 
lefolytatni az egyeztetéseket az önkormányzatokkal. Itt most szeretném megragadni a 
lehetőséget, hogy elmondjam, hogy az intézmények további működtetésére, gondolok itt a 
technikai személyzet és a gazdasági részre, valamilyen további mindenki számára hatékony 
gazdaságos megoldást kell találnunk. Ezért ehhez hozzá kellene fogni, hiszen alig két 
hónapunk van arra, hogy ezt a dolgot megszervezzük, a formáját felépítsük és megszervezzük. 
Ehhez szerintem már rég hozzá kellett volna kezdeni, én azt szeretném a Polgármester 
asszonytól kérni, hogy ebben a dologban tudna-e a segítségünkre lenni abban, hogy az 
önkormányzati tanácsadó, aki egyébként nem polgármesteri tanácsadó, hanem önkormányzati 
tanácsadó, ebben a munkában részt vegyen. Ennek a munkának a pénzügyi részében. 



7 

 

Elmondták a továbbképzésen azt, hogy nagyon praktikus dolog, ha úgy áll össze a 
működtetést megszervező csoport, hogy van benne tanügyi szakember, gazdasági szakember 
és van benne egy műszakhoz értő szakember, és így próbálja meg minden önkormányzat ezt 
az ellátó szervezetet teljesen mindegy, hogy minek nevezzük, ezt az ellátó szervezetet 
felépíteni.  
Szeretnék még egy nagyon jó hírt mondani. Elhangzott a továbbképzésen, hogy az étkeztetés 
az önkormányzatoknál marad, az iskolai étkeztetésről beszélek. Felülvizsgálták azt, hogy az 
önkormányzatoknak egyéb iránt is van étkeztetési kötelezettsége, hiszen az óvodáknak és az 
időseknek az ellátását amúgy is biztosítaniuk kell, tehát az étkeztetést ugyanebbe a körbe 
vonták bele.  
A dolgozók átvétele a jelenlegi bérrel, jogutódlással fog megtörténni, ez is a törvény alapján. 
Több szakmai szempont is elhangzott ezen a továbbképzésen, amit most nem szeretnék 
elmondani, mert tényleg a szakmához van köze. Ezek voltak azok a lényeges szempontok, 
amiket a képviselők jó, ha tudnak és tájékozottak benne.  Ennek a továbbképzésnek lesz még 
egy negyedik felvonása is, amire szeretném most bejelenteni, hogy nagyon szeretnék elmenni, 
tehát ha megérkezik erre az értesítés, akkor szeretnék erre elmenni, mert mint utólag kiderült 
ez egy négy napból álló továbbképző konferencia volt, amiből én sajnos csak második nap 
második felébe tudtam bekapcsolódni. Nagyon fontos információk hangzanak el hitelesen, 
ezért fontos, hogy legyen róla tudomásunk. Köszönöm szépen, és akkor várom a Polgármester 
asszony válaszát, hogy bevonhatjuk-e ebbe a munkába az önkormányzati tanácsadót, hiszen 
az ő hozzájárulása ehhez elengedhetetlen. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen a kérdést, ahogy eddig is, az 
önkormányzati tanácsadó mindig is a Képviselő-testület rendelkezésére állt anélkül, hogy én 
ehhez a hozzájárulásomat adtam volna.  
 
Grigalek László képviselő: köszönöm a szót Polgármester asszony. Két kérdést szeretnék 
feltenni, és azokra írásban szeretnék választ kapni. 2012. október 4-én a Kisalagi Református 
Egyházközség a megalakulásuk 10. évfordulóját ünnepelte. Ebből az alkalomból szeptember 
27-ei dátummal levelet küldtek a hivatalba, amely ezen a napon érkeztetve is lett. A levél  
utolsó mondata így szól: egyúttal szeretnénk meghívni Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testületét és vezetőségét, valamint a Polgármesteri Hivatal valamennyi dolgozóját. 
Több képviselő társamtól tudom, hogy meghívót nem kaptak, erről a rendezvényről 
tudomásuk nem volt. Nem tudom, hogy hol sikkadt el, nem tudom, hogy a hivatal dolgozói 
értesültek-e erről. Ez az egyik kérdésem. 
A másik, hogy a Pest-megyei Közgyűlés Elnökétől kaptunk levelet szeptember 19-én, ez a 
levél hivatalosan nincs érkeztetve, amelyben felszólítanak, hogy október 20-ig a Pest-megyei 
Önkormányzat Képviselő-testülete részére kitüntetésekre tehetünk javaslatot. Ma október 17-e 
van, több mint tíz lehetőség van arra, hogy valakit megnevezzünk, szerintem elég későn 
kaptuk meg az értesítést. Miért nem készülhettünk fel erre előbb, hogy neveket jelöljünk? 
Ezekre szeretnék majd választ. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a meghívó részemről, természetes volt számomra, hogy azt 
minden képviselő megkapja, ez nem az én dolgom kiküldeni. Ugye nem gondolja komolyan a 
képviselő úr. Nem tudom, hogy miért nem kapták meg a meghívót. Nagyon jól tudják a 
képviselők, hogy számtalanszor kapjuk meg úgy a meghívót, hogy mindenkinek névre 
szólóan kimegy. Én arról nem tudhatok, hogy ki kapott és ki nem. Ez az egyik. Azt nem 
értem, hogy akkor az Alpolgármester úr miért tudott ott lenni.  
A hivatalba ha hozzám levél érkezik, akkor az ki lesz szignálva valakire, és annak kell azt 
előkészíteni, hogy KT anyag készüljön belőle. Ezzel kapcsolatban megint nem tudok mást 
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mondani, meg kell kérdezni a hivatalt, hogy hol volt és hol feküdt ez a levél. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót. Nekem olyan problémám van, hogy az Elektromos 
Művekkel folyamatosan küzdünk, mégpedig szakaszhibákra nem tudunk bejelentést tenni, és 
itt csak az Energetikai Hivatal levelére tudok hivatkozni, hogy csak az az általunk megbízott 
cég, aki a karbantartást végzi, csak az adhat le nekik hibabejelentést. Az a cég, aki itt van, és 
éppen nem jár arra fele, tehát a lakók járnak arrafele, akkor ők miért nem tudnak beadni erre 
hibabejelentést. Az Elektromos Művek nem fogadja. Jelen pillanatban ebben a levélben itt azt 
írják le, hogy ők 13.00, 9.00, 15.00, 16.50, 13.57 perc alatt ők javítják a hibákat, amik teljesen 
valótlanok. Amikor észlelt hiba után a bejelentést elfogadják, utána érdekes módon, perceken 
belül újra hibája van annak a résznek, akkor miért nem lehet azt megcsinálni, hogy ezt mint 
akut hibát föltárják, mivel itt van a dátumokban is 2012.06.25-én, 06.27-én, 06.28-án szintén 
a Budai Nagy Antal utcában volt probléma és ezeket a dolgokat itt úgy lepasszolják 
részünkre, hogy én ezt nem tartom teljesen korrektnek. Én azt szeretném kérni, hogy 
amennyiben mi jól működtetünk egy egyesületet, amelyik a karbantartási hibákat jól 
orvosolja, akkor ezt a közszolgáltatási szerződést vizsgáljuk felül az ELMÜ-vel. Azt kérnék, 
hogy a szakaszhibákra vonatkoztatva is, ők végezzék el ezt a munkát és akkor rövidre lehetne 
zárni ezt a dolgot, nem pedig egymásra mutogatás lenne, hogy csak akkor lehet, ha nem 
akkor, most miért ő jött be, miért nem ő jött be, volt rajta sapka, nem volt rajta sapka. Tehát 
akkor ezt rövidre zárnánk, és akkor az az egyesület végezni ezeket a szakaszhibákat, amelyik 
vonatkozik ide. 
A másik dolog pedig az, hogy amennyiben az Elektromos Művekkel amennyiben így 
egyértelműen bizonyítható hogy háromszor egymás után ők is leírják, tehát az Energia Hivatal 
is leírja azt, hogy valóban így voltak ezek a hibák, akkor itt miért nem készül valami olyan 
intézkedési terv az ELMÜ részéről, és ezt kérjük tőlük számon, hogy netalántán távtartókat 
kéne betenni az elektromos vezetékek közé, és akkor nem lenne ilyen probléma. Tehát ez volt 
az első kérdésem, és erre kérem majd azt, hogy ebből megfontolásra ajánlanám a Képviselő-
testületnek, hogy az egyesület vegye át a szakaszhibáknak a javítását. Emlékeim szerint 
371.000 Ft körül fizetünk az ELMÜ-nek azért, hogy igazából civakodunk velük, és esszük a 
mérget. 
Ehhez kapcsolódik az, hogy a képviselőket hívják és zaklatják folyamatosan ezekkel a 
problémákkal a lakók, és nem csak ezzel a problémákkal, hanem sok minden mással. Amit 
kértem, amikor az újság közbeszerzése lezárult és eredményt hirdettünk, akkor kértem, hogy 
az újságban legyenek benne azok a közérdekű telefonszámok egy negyed oldalon, vagy 
teljesen mindegy nyolcad oldalon, és minden egyes lapszámban legyen az benne, hogy kit, 
mikor, miért lehet felhívni. Tehát ha csúszásmentesítésről van szó, kit kell felhívni, ha 
netalántán csőtörésről van szó, kit kell felhívni, az Elektromos Művek, a Vízművek, a 
Csatornázási Művek és hasonlóknak a telefonszáma továbbra sincs benne az újságban, ami 
már tényleg tarthatatlan, mert olyan kérdésekkel zaklatnak minket, amikhez mi sem tudunk 
hozzászólni. Mi is csak azt tudjuk csinálni, hogy fölhívunk egy illetékest. 
Polgármester asszonyhoz lenne még kérdésem, mégpedig a beszámolójával kapcsolatban. Azt 
szeretném kérdezni, hogy volt október 10-én egy bejárás, és annak mi lett a konklúziója. Itt 
arról volt szó, hogy a fenntartás mennyire nagyon megfelelő. Ezzel kapcsolatban szeretnék 
majd szintén kérdést intézni, hogy amennyiben a fenntartást jónak találták a Pro Régió 
részéről, akkor nekünk kell mindenféleképpen abban lépnünk és minél hamarabb, hogy 
vannak olyan akut problémát a csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban, amit meg kell 
oldanunk és ezek a munkálatok, amikor az a bizottság fölállt és megadta azokat a 
paramétereket, amivel meg lehetne oldani a problémát, akkor azok hol tartanak. Itt az Attila 
utca van, amelyik eléggé problémás, a Kosztolányi Dezső utca 11. szám előtt, ahová vízaknát 
javasolt a bizottság. Ezekkel a dolgokkal történt-e valami, vagy netalántán valami úton- 
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módon a bejárást érintette-e.  
Ez lett volna itt, ami közérdekű, és még azt szeretném megkérdezni Polgármester asszonytól 
és Jegyző asszonytól is, hogy tudjuk nagyon jól, hogy milyen problémákkal küzd a város és itt 
pontosan a létszámokról szeretnék beszélni, mégpedig arról, hogy már hetek óta arról 
beszélünk, hogy ki kerül át a járáshoz, dolgozó és nem dolgozó státuszok kerülnek-e át. 
Közben meg azt látjuk és ezt már Koncz János képviselő társam az elmúlt ülésen említette, 
hogy olyan új arcokat látnak, akiket fölvesznek és itt nem személyekről van szó, hanem arról, 
hogy miért is töltődnek be olyan státuszok, amik igazából utána később egy olyan érzékeny 
pontot fog megérinteni, amikor majd azt kell mondani bárkinek is, hogy viszont látásra, mert 
a tendencia nem azt mutatja, hogy mi ezt fogjuk tudni finanszírozni. Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Több dolgot szeretnék 
kérdezni, a legtöbbre írásban szeretnék választ kapni.  
Az egyik, amit előrevennék, Grigalek képviselő úr mondta, most itt konkrétan a református 
egyházközségnél lévő rendezvény meghívójára hivatkozva én szeretném azt is hozzátenni, 
hogy egy másik példával megkeresett egy Sipos Pál téri lakos, aki telefonban elpanaszolta, a 
panaszra majd később rátérek, de egy a lényeg, hogy írt egy levelet a Polgármesteri Hivatalba, 
címzettként megnevezte a Polgármester asszonyt, Alpolgármester urakat, Jegyző asszonyt, és 
a Képviselő-testületet. Én azt szeretném kérni a Jegyző asszonytól, hogy ha bármi olyan 
kérés, akármi beérkezik, akkor az összes rajta lévő címzett kapja meg. Ebből ugyanis nem 
kaptunk példányt, énhozzám ugyanis senki semmit nem juttatott el. Ha rajta van azon a 
levélen az, hogy Képviselő-testület, akkor azt 24 órán belül fénymásolatban kapják meg a 
képviselők. 
Hétfőn volt egy Pénzügyi Bizottsági ülés, amin fél füllel egy olyan beszélgetést csíptem el, 
hogy azért nem lett még továbbítva, mert xy nem látta. Engem nem érdekel, hogy ki ez az xy, 
nem mondom a nevét, hallottam a nevet, az Atyaúristen is lehet, ha beérkezik egy levél, a 
Képviselő-testületnek címezve, a Képviselő-testületnek is, akkor azt 24 órán belül kapja meg 
minden képviselő. Én azt hiszem, hogy ezt a rendszert egyébként minden különösebb 
ráfordítás nélkül működtetni lehetne. 
Az első kérdésem Pozderka Gábor alpolgármester úrhoz szólna. Szeretnék írásban kérni egy 
tájékoztatót arról, hogy hogy áll a Kht-nak a végelszámolása. Azt hallottam, hogy a Kht. 
nevén lévő ingatlan és ingó vagyont egy árverezés során kívánják értékesíteni. Nem tudom 
miféle indokkal és miféle jogszabály alapján, mert a mai nap, illetve a tegnapi nap is 
kerestünk ilyen jogszabály alapján, ami ilyen árverezési kötelezettséget írna elő. A Gt-ben, 
van ugyan egy olyan, hogy amennyiben kielégítetlen követelés van, és készpénz nem áll 
rendelkezésre, akkor lehet árverezni, de árverezési kötelezettségre utaló jogszabályt, 
paragrafust nem találtunk. Az elmúlt évben, amikor a Kht. vagyonáról volt szó, akkor 
elhangzott egy olyan tájékoztatás, hogy a Kht-nak a vagyonelemeit azért nem lehet Fót Város 
Önkormányzatának visszaadni, a tulajdonába adni, mert úgymond ez egy közhasznú társaság 
volt, és ezért az önkormányzat nem kaphatja vissza a vagyont, hanem más közhasznú 
társaság, szervezet, vagy alapítvány kaphatná meg. Tegnap és ma is szintén ez után 
keresgéltünk a jogszabályok között, és nem találtunk erre való utalást. Olyan utalások vannak, 
amik alapítványokra és civil egyesületekre vonatkoznak, tehát amennyiben a civil egyesület 
és alapítvány közhasznú tevékenységet lát el, megszűnése esetén valóban nem kerülhet vissza 
a vagyon az alapítóhoz, de olyan kitételt, hogy egy önkormányzati társaság, egy gazdasági 
társaság Gt. hatálya alá tartozó társaságnak a vagyona nem kerülhet vissza az alapítóhoz, olyat 
nem találtunk. Lehet, hogy van, de akkor ezt majd kérjük. Amitől én nagyon félek, hogyha jól 
tudom 58 millió forintért van az egész hóbelevanc meghirdetve, ugye aki az árverezés 
szabályait ismeri, az pontosan jól tudja, hogy az egészet 30 millióért el lehet vinni, csak a 
négy telek ér ott 80 milliót, és akkor a többiről nem is beszélek, már eleget buktunk rajta. 
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A második kérdésem, szintén Alpolgármester úrhoz. A júniusi, vagy a júliusi testületi ülésen 
már egyszer szóvá tettem, hogy kérünk tájékoztatást Gyenes Szilárdtól a Zöld Híd 
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezetőjétől. A kormány, illetve az Országgyűlés által 
megszavazott, most a nevét pontosan nem tudom, de az a járulék, amit a lakossági 
kommunális hulladékra tonnánként fog rárakódni 2013-tól 3000 Ft-tal indítanak, és három 
vagy négy év alatt lesz felemelve 12-13.000 Ft/tonna/év/begyűjtési helyre. Egy internetes 
fórumon fölkerült ugyanis pár héttel ezelőtt az a levél, amit maga Gyenes Szilárd jegyzett és 
írt alá, amibe le van írva, hogy bizony január 1-től ez a 3000 Ft, ez beépítésre fog kerülni a 
szemétdíjba. Tehát én azt kérem, hogy kérjünk egy hivatalos tájékoztatást, a Zöld Híd-tól, 
hogy ez a bizonyos összeg ez mikor és hogyan kerül majd beépítésre a szemétdíjba, hogy a 
lakosságot időben értesíteni tudjuk. 
Harmadik kérdésem szintén a szemét díjjal kapcsolatos. Ugye 2011. decemberében az 
Országgyűlés egy szemétdíj emelési stopot szavazott meg, egy olyan jogszabályt fogadtak el, 
aminek ha jól emlékszem, talán szó szerint is talán úgy írták le, hogy a 2012-es évben a 
szemét díjnak a mértéke nem haladhatja meg a 2011. évit. Ennek ellenére jómagam is, tehát a 
Képviselő-testület elfogadta a Zöld Hídnak az 5,5 %-os szemétdíj emelési javaslatát. Ezt a 
javaslatot, ezt a 2011. decemberében elfogadott országgyűlési határozatot utána 2012. 
áprilisában módosították, vagy talán visszavonták és utána egy tonnánkénti plafont határoztak 
meg, ami 41.000 Ft körül van/év. Viszont van az évnek az első három hónapja, ahol a 
szemétdíjnak a díját gyakorlatilag jogszerűtlenül szedtek be, begyűjtési helyenként lakosoktól 
pár száz forintot. Én szeretném, ha erről a Képviselő-testület valamikor tárgyalna és 
hivatalosan felszólítanánk a Zöld Híd-at, hogy a következő negyedévben, mivel 
negyedévenként számláznak, ezt a szemétdíj különbözetet írja jóvá, egész egyszerűen két 
gombnyomás a számítógépen és utána ezt meg tudja csinálni. Írják jóvá azt, amit jogtalanul 
szedtek be. 
Jegyző asszonyhoz lenne egy következő kérdésem. József Attila utcának, hogyha megyünk 
lefelé a József Attila utcán baloldalt nem igazán lehet végig menni rajta, sövények vannak 
kirakva, mindenféle építmények, telefonon hívtak föl, hogy kérjem Jegyző asszonytól ennek a 
rendezését. Úgy tudom egyébként, hogy Jegyző asszony már valamit intézkedett is, 
valamiféle kezdeményezés már volt ez ügyben. Én szeretném, hogyha ez tovább menne, és 
azon a felén a gyalogos közlekedés lehetővé válna, mert jelen pillanatban nem az. Köszönöm, 
több kérdésem nincs. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm, úgy látom, hogy a napirend előtti felszólalások a kérdések 
és a beszámoló az előző képviselő testületi ülés óta eltelt időszak eseményeiről, ezek 
összefolynak, úgyhogy ha nem okoz problémát, akkor én is ezt a három különböző témát egy 
hozzászólás keretében mondanám el. 
Az első dolog az kapcsolódik, legalábbis egy része, amit Földi Pál képviselő társam 
elmondott, amit már több alkalommal nem csak én, mások is felvetettünk, de most ismét 
aktuálissá vált. Az egész nyár azt lehet, mondani, hogy nagyon száraz volt. Most az elmúlt 
napokban viszont elég csapadékos volt az időjárás, és aki az eső időszakában a József Attila 
utca-Keleti Márton utca kereszteződésében járt, az a szökőkutat láthatta, amelyik ott az út 
közepén „szórakoztatta” az arra közlekedőket komoly veszélyhelyzetet teremtve azzal. A 
Kónya autósbolt előtt feltört a víz a szennyvízakna résein. Több alkalommal, mikor ez a 
kérdés felvetődött napirendre került és soha úgy látom, nem történt érdemi intézkedés a 
tekintetben, hogy kezdődjön már el végre nyilván lentről felfelé haladva a  csapadékvíz 
elvezető rendszernek a bővítése, mert hogyha ez a csapadékos időszak ami előttünk van, ősz, 
tél, tavasz, hasonló megterhelést fog jelenteni, akkor bizony sűrűsödni fog az, amit Földi Pál 
képviselő társam úgy mondott, hogy a város lakói zaklatnak bennünket. Én nem tekintem ezt 
zaklatásnak, szeretném Pali, ne haragudj mondani, joggal fordulnak hozzánk az emberek 
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panaszaikkal azzal, hogy valamit érdemben tenni kellene azoknak a problémáknak az 
elhárításáért, amiért mi vagyunk a felelősek. Ezzel együtt kérném, egyébként azt gondolom, 
hogy ez a hivatalnak a feladata lenne, hogy azt a jogszerűtlen helyzetet, miszerint nagyon sok 
telekről, családi házról a csapadékvíz a szennyvízcsatornába van bevezetve, annak az 
ellenőrzése valahogy kezdődjön el. Tudom, hogy ezzel sem én sem más nem szerez jó pontot, 
de az, hogy ilyen veszélyhelyzetek előfordulnak és kopogjuk le, még eddig nem fordult elő 
baleset, de könnyen előfordulhat ilyen baleset, mert ilyen veszélyhelyzetek előfordulnak, az 
azért van, mert nagyon sokan szabálytalanul a házukról lefolyó csapadékvizet azt a 
szennyvízcsatornába kötik be, ami egyébként tilos. 
A másik dolog, amit mondani szeretnék, az mindahhoz kapcsolódik, amit Lévai képviselő 
asszony elmondott, hát hogyha ez ilyen bejelentkezés alapján megy, ez a konferencián való 
részvétel, hogy aki szeretne elmenni az elmehet, akkor szeretnék én is bejelentkezni, hogy 
szeretnék én is elmenni. Amennyiben lehetne ezt intézményesíteni, akkor azt javaslom, hogy 
amennyiben ilyen típusú konferenciákra, szakmai eseményekre, rendezvényekre meghívó 
érkezik az önkormányzathoz, akkor azt a képviselők kaphassák meg, ha jogosultak elmenni 
ilyenre, ha nem zártkörű rendezvényről van szó, és a képviselők dönthessék el, hogy el 
akarnak-e menni vagy nem, részt akarnak venni egy ilyen eseményen, vagy nem. Ugyanis 
vannak kérdések, amelyeket valóban érdemes lenne tisztázni, az előttünk álló időszak 
legfontosabb, legégetőbb, legtöbb vitát kiváltó helyzetet éppen az iskolák államosítása. Persze 
én örülök annak, hogy az étkeztetés az marad, de azért nem ártana választ kapni arra, hogy 
kapunk-e normatívát erre, vagy ugyanúgy, ahogy a villany és gázszámlát nekünk kell 
fizetnünk, azt étkezést is teljes egészében nekünk kell majd fizetni. Hogy a jogutódlással való 
átvétel azt is jelenti, hogy a pedagógusok nem csupán azokat a bértábla szerint béreket kapják 
meg, amelyeket a törvény garantál számukra, hanem azokat is, amelyeket az önkormányzatok 
a jelenlegi és az államosítás után mondhatom korábbi iskolafenntartók különböző 
megállapodások alapján a pedagógusoknak juttattak béren kívüli juttatás keretében formában. 
Érdemes lenne ezt is tudni, hogy vajon csak azt a 30%-os beígért béremelést veszítik-e el a 
pedagógusok szeptember 1-től, amelyik mézes-madzag volt az államosítás kapcsán, vagy 
azokat a juttatásokat is elvesztik január 1-vel, amelyeket a fóti pedagógusok is, és gondolom 
más települések pedagógusai is, különböző megállapodások alapján kaptak. Tehát nagyon sok 
kérdés van az iskolák államosítása kapcsán, azt gondolom, hogy persze el kell kezdeni 
gondolkodni arról, hogy milyen szervezet működteti az iskolákat, bár tudomásom szerint Fót 
Város Önkormányzatának Képviselő-testületet ebben a kérdésben a szándéknyilatkozati 
határidőig nem hozott döntést, tehát egyáltalán nem biztos, hogy mi működtetni akarjuk, 
mármint a város az iskolákat, hanem lehet, hogy a rezsiköltséget is az államnak kellene 
fizetni, ha már rekvirálta az iskoláinkat. Tehát gondolkodni mindenről lehet, de hát addig, 
amíg érvényes testületi döntés nem születik, addig azt gondolom, hogy elkapkodni semmit 
nem. Igaza van Lévai képviselő asszonynak, hogy rég hozzá kellett volna kezdeni ügyekhez, 
dolgokhoz, ha erről jogszabályok lennének, ha érvényes döntések lennének. Én örömmel 
hallom, hogy október 17-én azt a jó hírt mondhatta Lévai képviselő asszony, hogy majd meg 
fog születni a két és fél hónap múlva államosításra kerülő intézmények átadására vonatkozó 
jogszabály. Addig, amíg nincs jogszabály, addig nem tudunk felkészülni az átadás-átvételre 
természetesen. Nyilván a leltározást el lehet kezdeni és sok mindent el lehet kezdeni, de 
addig, amíg jogszabályok nem állnak rendelkezésre, aminek alapján a tevékenységet végezni 
vagyunk kötelesek, addig nagyon nehéz jogszerű magatartást folytatni. Az eljárási szabályok 
még nincsenek kész, tehát nehéz ezekben a dolgokban szabályosan működni.  
Végül a polgármesteri beszámolóhoz lenne kérdésem. Én örömmel venném, ha itt a testület 
nyilvánossága előtt is, és az érdeklődő városlakók előtt is beszámolna a Polgármester asszony, 
hogy a Mészáros Márta járási biztossal folytatott tárgyalásai mit tartalmaztak, mert az, hogy 
Ön tárgyal az egy nagyon fontos dolog, de hogy mi ennek az eredménye, azt jó lenne tudni. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném jelezni, hogy 3 perc áll rendelkezésre a napirend 
előtti felszólaláshoz. 
 
Fábry Béla képviselő: igen, igen máris befejezem. Tehát jó lenne tudni, hogy a Tarnai 
Richárddal mit beszélt meg, illetve azt szeretném tudni, hogy vajon a Polgármester asszonyt 
tájékoztatta-e a város megbízott ügyvéde arról, hogy szeptember 21-i hatállyal az ügyvédi 
megbízatását törölte a budapesti ügyvédi kamara és milyen jogosultsággal képviseli a várost 
peres ügyekben ügyvédi kamarai tagság nélkül. Szerettem volna ezt tőle személyesen is 
megkérdezni, de gondolom beteg, vagy egyéb elfoglaltsága miatt nincs itt, úgyhogy ezért nem 
tudom megkérdezni, de azt, hogy Önt tájékoztatta-e arról, hogy a kamarából törölték, azt 
bizonyára Ön megtudja mondani. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó köszönöm, fogok rá válaszolni írásban. Engem nem 
tájékoztatott erről ügyvéd asszony, tehát nem kaptam róla tájékoztatást. 
 
Bukta András képviselő: köszönöm a szót. Néhány képviselő társam napirend előtti 
felszólalásához szeretnék csatlakozni és kicsit konkrétabban fogalmazni a panaszokról, a 
szándékokról. A Sipos Pál térről lenne szó. Itt meghatalmazott az aki ott lakik, nevezetesen 
Nagy Edit, hogy ezt felvethessem. Gyakorlatilag 2011. májusban született egy döntés, amikor 
az utcaneveket megváltoztattuk, és akkor November 7. térről, Sipos Pál tér lett ez a terület. 
Szeptemberben pedig születetett szintén egy önkormányzati döntés, amiben a Jegyzőt bíztuk 
meg a házszámozással, illetve ezeknek a rendbetételével. A probléma az, hogy ők arra 
virradtak, hogy kiharcolták végül is nagyon sok aláírással, hogy Sipos Pál tér legyen, tehát ott 
ragaszkodtak ehhez a névhez, és arra virradtak, hogy a térnek az egyik része Garay utca, a 
másik része pedig Batthyányi utca lett és ők nem ezt akarták. Én úgy gondolom, hogy biztos, 
hogy jó volt a szándék a hivatal részéről, amikor úgy gondolta, hogy itt a házszámokat meg 
kellene változtatni, csak úgy gondolom, hogy ez túllőtt a célon. Tehát nem arra kapott 
felhatalmazást a Jegyző, hogy megváltoztassa az utcanevet, vagy a tér nevét, hanem hogy a 
házszámokat változtassa meg, és tegye rendbe. Tehát mindenképpen az lenne jó, ha ez 
felülvizsgálatra kerülne, és ezek akik ragaszkodnak már csak azért is, mert ők már hatvan éve 
ezen a téren laknak és végre úgy nevezik a teret, ahogy szeretnék, akkor szeretnék ezt 
továbbra is megtartani, itt a névnek egy összetartó ereje van, szeretném ha erre én szintén 
írásban kapnék választ.  
A másik téma az az önkormányzati fenntartású iskolákra a szándéknyilatkozat. Szeretném 
kérdezni, hogy ott ugye az volt a döntés, hogy október 30-ig fogunk róla nyilatkozni, hogy ezt 
most nincs napirenden, ez esetleg egy rendkívüli ülés keretében lesz? 
 
-válasz: a végső határidő november 30. 
 
Akkor értem, november 30. Ezzel kapcsolatosan szeretnék javaslatot tenni. Esetleg az 
előterjesztésben mintegy alternatíva, jó lenne, ha beépülhetne tekintettel, hogy ha vállaljuk a 
fenntartást egy kész helyzet elé kerülünk, aminek anyagi vonzata van nyilvánvaló, hogy 
ennek a fenntartását vagy plusz adókkal, vagy valami más módon kell majd orvosolnunk, 
hogy kicsit könnyebb legyen, egy megoldás lehet hogyha valamilyen oktatási célú 
közalapítványt hoz létre az önkormányzat, és ez kifejezetten az iskolák fenntartására 
fókuszálna ez az alapítvány, ezáltal olyan külső pénzeket tudnánk bevonni, például azoknak a 
személyi adóknak az 1%-át, amit a szülők befizetnek, hogy kicsit könnyebb lenne így a 
fenntartás. Tehát ezt javasolnám, hogyha készül az előterjesztés, akkor próbáljunk meg ilyen 
irányba is gondolkodni. 
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A harmadik, amit most kaptunk a Kft. ügyvezetőjétől egy beszámolót, hogy befejezték a 
kátyúzást. Szeretném megkérdezni, hogy az árkok a tisztítása, illetve rendbetétele is 
megtörtént-e mindenhol, tekintettel arra, hogy több mint 11 millió forint van erre a 
költségvetésben. Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, én igazából szeretnék válaszolni 
először is Földi Pál képviselő úr által elmondottakhoz, illetve szeretném kiegészíteni egy 
picit. Valamikor nyáron, amikor a Polgármester asszony szabadságon volt, írtunk egy levelet 
a Gazdasági Versenyhivatalnak és a Fogyasztóvédelmi Felügyelőségnek pont ez ügyben, 
hogy az energiaszolgáltató a közvilágítási passzív elemeket, magyarul a villanyvezetékek 
karbantartását nem megfelelően végzi. Erre kaptuk ezt a választ, amit most a kezedben 
tartasz, mindkét hivatal átadta az Energia Hivatalhoz a mi beadványunkat, és erre kaptuk most 
ezt a választ, amire nyugodtan mondhatom azt, hogy cinikus, ugyanis ők azt mondják, hogy 
kivizsgáltak eseteket és hozták ezt a két-három, meg tizenkét órán belüli javításokat. 
Ugyanakkor szerintem mindenki tudja, mert elég sokan járnak a Deák utcában, itt lassan egy 
hónapja küzdünk azzal, hogy öt napig nincs világítás, aztán egy fél napig, vagy egy-két óráig 
van. Mi meg bizonyítani tudjuk ennek az ellenkezőjét, hogy bejelentünk egy hibát, akár az 
egyesület által, akár a hivatali dolgozónk által, és eltelnek három-négy-öt napok, mire ez a 
hiba meg van javítva és akkor is csak úgy, ha mi ezért veszekszünk. Nem tartható ez az 
állapot. Abszolút támogatandó, hogy az a közvilágítást karbantartó egyesület ne csak az aktív 
elemeket, tehát ne csak a lámpákat tartsa karban, hanem magát a vezetékeket is. Éves szinten 
a passzív elemek karbantartására a villanyszámlával kifizetünk olyan 6-7 millió forintot. 
Ennyi pénzből ezt ők sokkal tisztességesebben meg tudnák csinálni.  
Az emberek ha felhívnak én sem veszem zaklatásnak, ezt mi vállaltuk, én még jó szándéknak 
is veszem, hogy felhívnak és jelzik a hibát és így gyorsabban tudunk intézkedni. 
Szabó Mihály képviselő úrnak a Kht-val kapcsolatos kérdésére írásban fogunk válaszolni. 
A Gyenes Szilárd úrtól kéri tájékoztatást a szemétdíj alakulásáról. A 2013-as szemétdíj 
meghatározásával kapcsolatban tegnap Nógrádmarcalba, ma pedig Gödöllőn van egy 
tájékoztató, hogy hogyan alakulnak a díjszámítások, amire Polgármester asszonyt hívták, én 
remélem, hogy elküldte a Kárpáti Gábort. Tehát a Kárpáti Gábor ott van, és fogja tudni, hogy 
milyen alapon számolják a díjakat. A tavalyi 5,5 %-os díjemelést 2010-ben fogadta el nem a 
mi önkormányzatunk, hanem a Társulási Tanács. Tehát a tulajdonos 106 település 
polgármestere. Ezt az 5,5%-os díjemelést, valóban volt egy ilyen kormányrendelet, hogy nem 
lehet emelni, aztán újra lehetett, ezzel kapcsolatos kérdéseket a Tóth András Tamás 
számtalanszor föltette a Gyenes Szilárdnak. Kapott rá választ, szóban, írásban. Az, hogy ő ezt 
nem fogadja el, és nem értette meg és általad most itt újra fölteszi, ezzel én nem tudok mit 
kezdeni. Ott kell náluk reklamálni, a mi díjtételünk az még mindig alatta marad Parlament 
által elfogadott maximális díjaknak, bőven alatta marad, és remélem, hogy a jövőben is alatta 
fog maradni. 
Szeretném Fábry Béla képviselő társamat megkérni, hogy Béla ne riogass légy szíves 
államosítással. Tudomásom szerint az iskolák ma is köztulajdonba vannak. Az lehet, hogy a 
köztulajdonnak van többféle formája, de nem magánemberek a tulajdonosai, valamilyen 
állami szervezet, vagy önkormányzat. Államosítás az 1940-es években volt, amikor a 
magánemberektől elvették a földeket, az államosítás volt, ez most fenntartó váltás lesz, nem 
államosítás. Köszönöm szépen. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, bőven lejárt a három perc. A három 
percet próbáljuk meg betartani. 
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Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: igen köszönöm, gyorsan elmondom, mert egy két 
dolgot kifelejtettem. A Sipos Pál teret Bukta András már elmondta, én szeretném kérni a 
Jegyző asszonyt, hogy minél hamarabb az utcaneveket rendezzék, mert a képviselő-testületi 
határozat ugye nem hatalmazta fel a hivatalt arra, hogy Sipos Pál tér 6-ból, mondjuk 
Batthyány utca valahány szám legyen. Tehát a képviselő-testületi határozat nem erről szólt, de 
konkrétan ez történt, köztisztviselők valószínűleg félreértelmezték és nagyon lelkesen 
belekezdtek ebbe a műveletbe.  
Még egyszer a Sipos Pál tér, a Batthyány utcán, amikor nagyobb esőzéseknél zúdul lefelé az 
esővíz, akkor a Sipos Pál tér sarkánál kezdi vályúsan kimosni magát az utcát, ott laza 
homokos az úttest, és a Sipos Pál tér lenti sarkán ott pedig felgyűlik, ott van egy ház, ahová 
rendszeresen befolyik a víz. Azt szeretném kérni, hogy próbáljunk találni valamiféle 
megoldást, akár ideiglenest is, ami addig ezt a csapadékvíz elvezetését megoldja, amíg 
mondjuk akár pályázaton, vagy akár más milyen úton azokat az utcákat leaszfaltozni, illetve a 
csapadékvíz elvezetését megoldani nem tudjuk. 
Talán a Fábry képviselő úr említette ezeket a meghívókat, ezt én is fölírtam magamnak, 
hogyha érkezik olyan meghívó a Polgármesteri Hivatalba, ami képviselők érdeklődésére 
számot tarthat, és részt is vehetünk, akkor kapjuk meg mindannyian email-ben, vagy levélben. 
Szemétdíjhoz én 2011-es 5,5%-os díjemelésről tudok, és igazából, hogyha a képviselő-testület 
nem fogadta volna el, akkor Fótra nem lett volna érvényes. Egyébként Gyenes Szilárd ő maga 
is elismerte, hogy ő önhatalmúlag nem tudja ezt az 5,5%-ot jóváírni, ehhez a következő aktus 
kell. A képviselő-testület egész egyszerűen ezt a rendeletet módosítja visszamenőleges 
hatállyal, és akkor innentől fogva már megvan a jogalapja annak, hogy ezt az 5,5%-ot a 
három hónapra visszatérítsék, jóváírják, mert ami nem jár, az nem jár, kész. Köszönöm 
szépen. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Én két képviselő úr 
hozzászólásához szeretnék csatlakozni, Grigalek képviselő úr által fölvetett problémák 
szerintem azért egy kicsit komolyabb megfontolást igényelnek. Itt valamiféle 
információáramlási probléma lehet, és azt gondolom, hogy Polgármester asszony válasza nem 
lehet kielégítő ebben az ügyben, mármint abban a tekintetben, hogy egy lelkésznek a 
meghívása a Képviselő-testület felé nem jutott el, hát ez mondjuk előfordulhat és nem kell 
kezelni, én ezzel kapcsolatban majd írásban fogok egy részletes kérdéssort föltenni, ami talán 
segíteni fogja a vezetőket a hivatalban, hogy az ügyintézést egy kicsit áttekintsék, de 
mindenképpen azt javaslom, hogy egy elnézést kérő levelet a hivatalból küldjünk Mezei Tibor 
lelkész úrnak, azoknak a képviselőknek a nevében, akik nem kaptak meghívást, és így nem 
tudtak részt venni a Kisalagi Református Egyházközség megalakulásának 10. évfordulóján 
rendezett ünnepségen.  
Azt sem gondolom, hogy a Pest-megyei kitüntetésekkel kapcsolatban az egy elfogadható 
dolog, hogy múlt hét pénteken kaptuk meg az ezzel összefüggésben Pest Megye 
Önkormányzatának elnökétől szeptember 19-én keltezett levelet, hiszen a mögöttünk álló 
szervezetekkel még föl sem tudtuk venni a kapcsolatot két nap alatt, ugye szombat, vasárnap, 
hogy aztán hétfőn a bizottsági ülésekre adott esetben a jelöléseket elvigyük. Tehát ezt a 
folyamatot is át kéne tekinteni, hogy mikor érkezett a hivatalba az anyag, ki foglalkozott vele, 
és miért ilyen későn jutott hozzánk, de ezeket majd írásban is el fogom juttatni Jegyző 
asszonyhoz, Polgármester asszonyhoz. 
Még röviden annyit szeretnék mondani, Bukta András képviselő úr és Szabó Mihály által 
jelzett Sipos Pál téri problémáknál én is áttekintettem a teljes iratanyagot, amit a téren lakó 
hölgy összegyűjtött, és ebből az anyagból az derül ki, hogy a hivatal ügyintézője egy áltatunk 
alkotott rendelet paragrafusa alapján igyekezett úgy meghatározni a Sipos Pál téren levő 
helyzetet, hogy két utca lett belőle meg egy tér. Én azt gondolom, hogy ezt a rendeletet át 
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kellene tekinteni és az adott passzusát megfelelő módon kijavítani és helyreállítani a normális 
tér szerkezetet. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen. Én azt szeretném kérni, lassan már 
másfél órája folyik a napirend előtti felszólalás. Írásban kellene azokat benyújtani, az SZMSZ 
lehetőséget ad rá, hogy az interpellációkat írásban beadják a képviselők. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, azért nyomtam be az ügyrendi gombot, mert nem 
örülnék, ha most le akarná zárni ezt a Polgármester asszony ezt a napirendi pontot. Itt három 
ügy van amit napirend előtt megbeszélünk, tárgyalunk, ugye a napirend előtti felszólalások, a 
kérdések, interpellációk és beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak 
legfontosabb eseményeiről. Tehát egybecsúsznak ezek a dolgok, lehet ezeket külön-külön is 
tárgyalni, de azt gondolom, hogyha egybecsúsznak, akkor azt az időt, amit erre egyébként rá 
kell fordítani, akkor azt fordítsuk rá. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: igen, csak ezt azért szükséges lenne limitálni, mert itt újból 
mindenki kétszer-háromszor-négyszer fél órát beszél, akkor ezért fogunk összejönni, de 
rendben van. 
 
Földi Pál képviselő: én csak annyit szeretnék mondani, hogy valószínűleg félreértették azt 
amit mondtam, tehát én a közérdekű telefonszámokat szeretném az újságba. Én nem azt 
veszem zaklatásnak, mikor engem felhívnak. Tehát az a kérésem, hogy a közérdekű 
telefonszámok jelenjenek meg az újságban, hogyha netalántán otthon a házába neki 
problémája van, akkor ne engem hívjon föl, hanem az illetékes embert, mert utána én is csak 
azt tudom mondani, hogy ezt az embert hívja föl és magyarázza el neki, hogy mi a 
problémája, tehát én a közérdekű telefonszámokról, a mezőőröket, stb., akiket el lehet érni, és 
problémával lehet hozzájuk fordulni bizonyos helyzetekben. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, és különösen azt, hogy ilyen rövid volt, 
ugyanezt kérem Fábry Béla képviselő úrtól is. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, természetesen egyrészt akkor szeretném várni az 
írásos válaszokat, mert igazából azt kell mondjam, hogy talán egy alkalom kivételével eddig 
még minden egyes ígéretet, amikor azt hallottam, hogy írásban fogom megkapni a választ, 
nem kaptam meg. Mondom egy alkalomra emlékszem, hogy megkaptam, tehát jó lenne, ha 
ezt megkapnám.  
A másik dolog, hogy én persze örülök, hogy az Alpolgármester úr itt a FIDESZ szótár újabb 
elemét értelmezte, jobban örültem volna persze, ha arra tud választ adni, hogy vajon azokat a 
juttatásokat, amelyeket eddig kaptak a pedagógusok január 1-je után, ezután is fogják-e kapni. 
Mi lesz az az étkezéssel kapcsolatos normatíva, amit meg fogunk kapni, de ha az állam 
átveszi az iskolákat, akkor lehet majd azt mondani, hogy ez nem államosítás, mint ahogy az 
ösztöndíj sem ösztöndíj, meg az sárgacsekk adó sem adóemelés, meg a megszorítások sem 
megszorítások, de hát úgy látom, hogy ezt így hogy mondjam cerkázni kéne arra 
vonatkozóan, hogy akkor a FIDESZ szótárban mi mit jelent. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: az előbb benyomtam a gombot, aztán kinyomtam a 
gombot, és újra csak kedves képviselő úr szólásra késztet, mert amikor én erről a 
továbbképzésről a tájékoztatást adtam, akkor teljesen jó szándékkal mondtam el, amit ott 
hallottam és nem azért, hogy a képviselő úr minden mondatomhoz hozzá fűzzön egy 
kampánybeszédet. Nem beszélve arról, hogy a novemberre való elhalasztás a döntés 
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elhalasztása, minden logika szerint arra vall, hogy a beérkező észrevételeket az erre hivatottak 
nem besöpörték az asztal alá, hanem meghallgatták, megvizsgálták, hatékonyság, 
gazdaságossági szempontból és úgy módosították a határidőt. Nyilvánvalóan azért van 
novemberre módosítva, mert addig megjelennek az költségvetésnek az irányszámai, az 
előkészített anyaga, és akkor meg fogjuk tudni azt, hogy az étkezésre mennyit kapunk, meg 
minden mást. Az átadás-átvételi törvényből pedig minden egyebet meg fogunk tudni. Nagyon 
megkérem, hogy valóban ne beszéljünk másról, hanem arról, amiről kell és arról, ami 
jogszabályban van. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, több hozzászólást nem látok, az a) és b) 
pontok összefolytak szokás szerint, áttérnénk a c) pontra: Beszámoló az előző képviselő-
testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.  
 
 
c) Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ezekkel kapcsolatban is itt a kérdések elhangzottak a 
Képviselő-testület részéről, természetesen ezekre írásban fogok válaszolni. 
Felteszem szavazásra a polgármesteri beszámolót. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A Képviselő-testület Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
események tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

470/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi 
ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri 
beszámolót.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  

 
 
 
1. napirend:  Döntés a fóti Garay János Általános Iskola parkolási lehetőségeinek 

kialakításáról. (312.sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok megtárgyalták a JÜSZB elfogadásra 
javasolta, illetve a PFB-nek volt egy javaslata:  
a Bizottság a határozati javaslat elfogadását javasolja a Képviselő-testület számára azzal a 
kiegészítéssel, hogy az Igazgató asszonyt és a Közalkalmazotti Tanácsot tájékoztassa a 
Polgármesteri Hivatal az új – a gyermekek biztonságát szolgáló – parkolási rend 
kialakításáról. E szerint az iskolára bízták a parkolási rend kialakítását. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, én nem hiszem, hogy a bizottság az 
iskolára bízta volna a parkolási rend kialakítását, ez messze nem így van. Nincs mellécsatolva 
az előterjesztéshez, de mint képviselők, meg alpolgármester, és gondolom Polgármester 
asszony is, kaptunk a pedagógusoktól vagy közalkalmazottaktól egy levelet, amit én nem 
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akarok minősíteni, de egy kicsit felháborító. Az, hogy ha mi parkolót alakítunk ki a 
dolgozóknak, az a dolgozók önrendelkezési jogát csorbítja, hát az egy kicsit azért kérdéses. 
Nem tudom milyen önrendelkezési jogot lehet csorbítani a parkolóval kapcsolatban, ezért én 
azt javaslom, hogy még mielőtt egy fillért is elköltenénk arra, hogy ezen a telken parkolót 
alakítsunk ki, nyilatkoztassuk meg a pedagógusokat, hogy ha megépítjük fogják-e használni. 
Nem szeretnék olyan parkolóra pénzt fordítani, amibe utána senki nem áll be. Nagyon sok 
helyen létezik az, hogy vállalatok, cégek, intézmények a dolgozóknak külön parkolót 
alakítanak ki, ennek a dolgozók általában örülni szoktak, mert biztonságosabb helyen áll 
általában a gépjármű, mint egyébként, de ez a levél, amit kaptunk, az együttműködésről nem 
tanúskodik az intézmény részéről. Köszönöm szépen. 
 
Fábry Béla képviselő: elsőként az lenne a javaslatom, ahogy szóba hozta ezt Alpolgármester 
úr is, hogy ezt a levelet, amit az iskolából Barókáné Pere Katalin a pedagógus szakszervezet 
helyi szervezetének elnöke és Bódis Róbert a közalkalmazotti tanács elnöke írt alá, hogy ezt 
az előterjesztés részeként csatoljuk a dokumentációhoz, mert azt gondolom, hogy az fontos 
lenne. Ha az önkormányzatnak fontos az, hogy olyan ügyekben, amelyekben dönt, és az 
érdekelteket az érintetteket meghallgatja, megkérdezze, akkor ennek a dokumentumnak ott 
van a helye.  
Az iskola parkolási gondjai nem mai keletűek. Nem elsősorban van szó, hogy a pedagógusok 
hol parkolhatnak, vagy hol nem parkolhatnak, hanem arról, hogy vajon azok a szülők nem 
kevesen, akik reggelente az iskolába viszik a gyerekeiket és délben, délutánonként hazaviszik 
a gyerekeiket, hogyan tudnak biztonságosan parkolni az iskola környékén. Ez tehát nem 
gondolnám, hogy a pedagógusoknak az ügye, és nem örülnék neki, hogyha erre szűkítenénk 
le. Ez a mi ügyünk, tehát mindannyiunk ügye, az iskolának az ügye, a szülőknek az ügye, 
nyilván az ott lakóknak is, tehát ezt a kérdést ebben a formában kell kezelni. Ez az első tétel.  
A második tétel, hogy az iskola igazgató asszonyának volt javaslata arra vonatkozóan, hogy 
hogyan lehetne a parkolási gondokat enyhíteni, valószínű megoldani nem fogjuk tudni, mert 
annyi parkoló helyet abban az utcában meg a szomszéd utcában sem fogunk tudni kialakítani, 
amennyire szükség lesz. Volt egy javaslata arra vonatkozóan, hogy ha lefednénk azokat a 
csapadékvíz elvezető árkokat, amelyek ott vannak az utcában, akkor nagyon nagy számban 
lehetne biztonságos parkolót kialakítani úgy, hogy azok a szülők, mert nyilván nem a 
pedagógusok azok, akik odaállnak az ott lakók kocsibejárói elé, lakásbejárói elé, azok a 
szülők, akik hozzák a gyerekeiket és arra a néhány percre leállnak, amíg a gyereket bekísérik 
az iskolába, biztonságosan tudnának parkolni és nem állnák el a kocsibejárókat. Én azt 
gondolom, hogy ezen is kellene gondolkodnunk, mert ez nem csupán a pedagógusoknak az 
ügye, gondja, problémája. Különösen akkor, amikor iskolai ünnepek vannak, tanévnyitó, 
tanévzáró, ballagás, akkor hihetetlen a gépjármű forgalom ott, ami közbiztonsági problémát is 
jelent és hiába segítenek ebben a helyzetben a polgárőrök és a rendőrök, ha ott a parkolás 
rendjét oldjuk meg, nem csak ennek az egy parkolónak a kialakításával, hanem az utcában a 
parkolást nem oldjuk meg, akkor ezek a kérdések tovább is napirenden fognak maradni, és az 
a vita, amelyikről a levélváltás tanúskodik az megmarad. Én azt indítványozom, hogy az is 
kerüljön a határozatok közé, hogy meg kell vizsgálni, és a jövő évi költségvetésben forrásokat 
biztosítsunk arra, hogy ebben az utcában, az iskolába járó gyerekek szülei kocsijának a 
parkolását megoldjuk megnyugtató módon. Kérem, hogy erről a javaslatomról a határozat 
kiegészítéseként módosító indítvány formájában szavazzunk, köszönöm. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: az előterjesztést én jegyeztem, mint a körzetnek a 
képviselője lévén, hogy ott az utca kialakítása olyan, amilyen, ezért az igény szerinti parkoló 
ebben az utcában nem alakítható ki. Akkor sem, ha arra a néhány ingatlanra, amely az iskola 
közelében van, az árkok befedésre kerülnek, és oda próbálnak állni az autók. Egyébként 
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szeretném, hogyha megkérdezné az ott lakókat, hogy vajon hogy fogadják azt, hogy az 
ablakok alatt pöfögnek az autók és úgy tudja csak megcsinálni, hogy oda beáll majdnem a 
falához, mert egyébként ebben a keskeny utcában nem férne el a parkoló autó. Én úgy 
gondolom, hogy a hivatal nagyon körültekintően járt el és a segítségemre volt, amikor ezt az 
előterjesztést előkészítették, megtekintették azt a helyzetet, ami ott reggelente előadódik, 
hiszen információm szerint a közterület felügyelet vizsgálta végig a reggeli forgalom 
helyzetet, megvizsgálták az Ady Endre utcai telket, ahol 28 parkoló alakítható ki. Az Ady 
Endre utcai nagyon hosszú iskolai szakasz, ami az ebédlőtől egészen a sportpálya végétől a 
szomszédig terjed ott is elfér sok autó és a volt szolgálati lakás udvara is kinyitható, és oda is 
elfér hat autó. Én úgy gondolom, hogy a pedagógusok valóban szem előtt tartják azt, hogy a 
gyerekek biztonságosan megérkezzenek az iskolába, akkor elfogadják ezt a helyzetet főleg 
azok, akik egésznapi beosztásba lesznek majd, hogy nem az iskola elé állnak, ezzel 
felszabadítva az ott lévő parkolóhelyet, hogy a szülők biztonságosan tudják a gyerekeket az 
iskolába bejuttatni, illetve onnan haza vinni. Egyébként az a terv, ami elkészült annak idején, 
az 30 millió forintba kerül, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi helyzetben nem tudunk a 
parkolóra 30 millió forintot kifizetni. Zárójelben megjegyzem, hogy a Garay iskola 
akadálytalanítása, és az egyéb munkálatai bizony nem az elnyert pályázati pénz erejéig 
tartottak, hanem ahhoz még az önkormányzat egy nagyon komoly összeget belefektetett, 
úgyhogy nézzük meg, hogy melyik intézményre mikor mennyi összeget fordított a képviselő-
testület, hiszen a többi intézményünk is küszködik hasonló gondokkal.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót. A parkolásnak a kérdése az nem 
a Garaynak a kérdése. Hogyha az önkormányzat a parkolásra költ, akkor azt nem a Garay 
iskolára költi, hanem az egész környékre. Nem tudom, van-e itt valaki az utcából, nincs 
senki? Nem lesz népszerű, amit mondok, de azért az ottani lakók megérik a pénzüket. Tehát a 
Németh Kálmán iskolánál én nem hallottam ilyen problémákról, sokkal szűkebb a hely, 
sokkal rövidebb és én azt vettem észre, hogy nagyobb a gépkocsi forgalom is. Ennek ellenére 
nem szokott olyan probléma lenni, én is hordom oda a gyerekeket, megállunk, kinyílik az ajtó 
öt másodperc alatt a gyerek kiszáll, gépkocsi halad tovább. Nem tudom, hogy ez a Garaynál 
miért nem tud működni. Akkor még az utcában lakókhoz azért még hozzáfűzném, hogy van 
ott elég sok ház, akinek a tulajdonosai a saját gépkocsijukat nem a saját telkükön tárolják, 
hanem előszeretettel átállnak, átparkolnak akár egész napra vagy egész hétvégére az iskola 
elé. Tehát akkor én is kölcsönösen megkérdezném tőlük, hogy ők hogy gondolják azt, hogy. 
Amit pedig a napirenddel kapcsolatban legelőször Pozderka képviselő mondott azt csak 
támogatni tudom. Én sem hiszem azt, hogy ha a tanároknak lesz egy dedikált parkolójuk, az 
egy dedikált parkoló lesz, tehát oda mi nem állhatunk be, úgymond legyen az így, nem 
állhassunk be, legyen az csak és kizárólag a pedagógusoké. Én azt hiszem, hogy az nekik jobb 
lesz. A parkolási helyzetről meg annyi, hogy Fábry képviselő úr ne haragudj, nekem nem 
szokásom így visszaemlékezni, de most konkrétan eszembe jutott, hogy ezt a Garay parkoló 
beruházást annak idején a költségvetésből kivettétek, akkor Te voltál az alpolgármester. 
Előterjesztés volt belőle, bizottságokon keresztül ment és ki lett véve egyébként, tehát ez így 
történt. Meg lehetett volna ezt oldani, csak valamiért ez az előterjesztés a költségvetésből ki 
lett véve. Köszönöm szépen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: még egyszer elmondom, hogy az Arany János 
utcában az árkok befedésével nem fog 28 plusz 6, a szolgálati lakás udvarába és a sport udvar 
mögötti területen annyi parkolót nem fog oda elhelyezni, ez az egyik dolog. Engedtessék már 
meg nekem, mint a körzet képviselőjének, hogy megkérdezzem azt, hogy a lakóknak nem 
sérti az önrendelkezési jogát, mikor az utánfutóval nem tud bekanyarodni a saját telkére, a 
saját házához, mert olyan szorosan, én nem mondom azt, hogy elállják a bejáratot, de olyan 
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szorosan odaállnak, hogy egyszerűen nem lehet rákanyarodni. Szerintem teljesen jóindulatúan 
indult el ez a dolog, megteremtjük a parkolási lehetőséget az iskola mögötti utcában, és ha 
lesz olyan a dolgozók közül, aki oda átparkol, az is felszabadul az iskola előtt. Nem 
gondolnám, hogy ez ekkora nagy probléma lenne, és csak a megértés hiányzik hozzá. 
Mennyivel több utat kell megtenni annak, aki a sportudvar mögötti részen parkol a hátsó 
bejáraton, mint annak, aki a Fáy iskolának a legutolsó parkolóhelyén kap helyet és körbe kell 
kerülnie az építményt? Már bocsánat. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, én ezt a napirendi pontot lezárnám, még 
igazgató asszony szeretne hozzászólni. 
 
Asztalosné Tóth Fekete Beatrix igazgató asszony: köszönöm szépen a szót, elnézést, hogy 
az utolsó pillanatban jelentkeztem. Azt gondolom, hogy itt félreértések sora van. A Garay 
János Általános Iskola nevelő testülete és alkalmazotti közössége nem kérdőjelezte meg a 
Képviselő-testület jó szándékát, és azt sem, hogy ezen a helyzeten javítani akarnak, és itt ahol 
a képviselő urak és hölgyek ülnek, hogy mindenki azt szeretné, hogy a lakók és a szülők és a 
pedagógusok is megfelelőképpen tudjanak parkolni. Az iskola egyrészt mindig mindent 
megtesz azért, hogy a polgárőrséggel, rendőrséggel együttműködve megkérve őket a 
rendezvényekre meghívja, és biztosítja a rendet az adott körülmények között, ami nagyon 
messze van az ideálistól. A tájékoztatás során több tényező merült föl, amikor az írásbeli 
dokumentációt még nem látta a nevelő testület, csak szóbeli tájékoztatást kapott, amelynek 
egy részével egyet értett, és örült, a másik részével viszont nem. Úgy gondolom, hogy nincs 
olyan balga lélek, sem az utcában, sem a szülők, sem a nevelők között, aki ne tudnák, hogy az 
adott parkolás a jelen pillanatban nem jó, és ez senkinek nem jó. Ezt mindannyian tudják. A 
pedagógusok azt próbálták jelezni, ahogy a lakó is a levelében írja, hogy van külön 
elkülönített parkolója a pedagógusoknak, hát nincsen. Az udvar tekintetében az volt a 
probléma, hogy 430 gyereknek így is nagyon szűkös az udvar, már nem tudnak hol játszani, 
nem tudnak hol lenni. Ha oda az udvarba betesznek parkolót, az ott még szűkebb lesz, nyilván 
ha ott lesz majd parkoló azt ott fogják használni. Az Ady Endre utcában pedig arról volt szó, 
hogy ezzel a 400.000 Ft-tal ez az építési telek amiről ők beszéltek, és próbálták ezt 
megfogalmazni, ez nem válik parkolóvá. Az előbb említette önök közül valamelyik képviselő, 
hogy a Fáy iskolában sem kell nagyobbat kerülni, igen, de az egy kiépített parkoló, ez pedig 
egy építési telek. Én azt is mondtam a kollegáknak, hogy ez egy érdekvédelmi ügy. Én nem 
kívánok intézményvezetőként ilyen módon a levél aláírásában részt venni, mert nekem 
kocsim sincs, én gyalog járok, köszönöm szépen egészséges vagyok, jól vagyok vele. Ez 
természetesen nem az én ügyem, hanem mindenki ügye, ott összesünké és mindenkinek 
megoldást kell rá találni. Gondoljanak bele abba, hogy ha Önök az Ady Endre utcát kinyitják, 
ezt a telket, ez egy építési telek, ha itt semmi nem kerül a földre, télen a havat ki fogja 
takarítani, ki lesz az, aki eső esetén oda vállalja, hogy beáll oda a kocsijával, és hogy ez a 
ráfordítás elegendő-e ahhoz, hogy egy kialakított parkoló legyen? Szerintem senki nem 
emelne kifogást, hogyha a ráfordítás az valóban egy jól megépített parkoló lenne, nem pedig 
egy építési telek, ahol a legszükségesebb munkákat végzi el a tisztelt Képviselő-testület. Én 
most is szeretném megköszönni Önöknek, hogy ezzel foglalkoznak, egyáltalán nem 
elutasítani akarja a nevelő testület, csak féltik ők is a saját tulajdonukat, és szeretnék 
biztonságban tudni egy biztonságos, valóságos parkolóban, nem pedig egy építési telken. 
Köszönöm szépen. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm másodszor. Tehát még egyszer szeretném nyomatékosan 
mondani, hogy azzal, hogy itt az Ady Endre utcában ezt a parkolót kialakítjuk, a parkolási 
problémákat az iskola környékén nem lesznek megoldva. Azok a feszültségek, amelyek eddig 
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fennálltak, és emiatt kölcsönös tiltakozás van továbbra is mindennaposak lesznek. Ezért 
nekünk elemi érdekünk, hogy ezt az ügyet rendezzük, és azt gondolom, hogy erről nekünk 
dönteni kell, ezért azt az indítványt fogalmazom meg, hogy: Fót Város Önkormányzata a 
Garay János Általános Iskola környéki parkolási rend ügyét rendezni kívánja, ehhez a 2013. 
évi költségvetésben szakértői költséget rendel. Nem tudom most megmondani, hogy mekkora 
költséget, mert erre vonatkozóan kell valaki, aki jobban ért ehhez a dologhoz. Az, hogy 
mennyit ér ez a dolog, de ezt az ügyet nekünk rendezni kell, és ha ezt a határozati pontot nem 
fogadjuk el, akkor mind a lakóknak, mind a szülőknek, nem a pedagógusoknak, hanem a 
lakóknak és a szülőknek azt üzenjük, hogy nem érdekel bennünket, hogy mi a parkolási 
problémájuk. A pedagógusoknak azt üzenjük, hogy az ő problémájuk érdekel, de a szülőknek 
és a lakóknak azt üzenjük, hogy nem érdekel a problémájuk, köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, mielőtt megadnám Lévai Sándornénak 
ügyrendben a szót, szeretnék egy rövid mondatot. Én nem gondolom, hogy bárki is azt 
szeretné, hogy ez ne oldódjon meg, ez a probléma. Valóban lehetetlen, én magam voltam úgy, 
hogy megálltam az utca végén és erősen gondolkoztam, hogy elinduljak-e, vagy nem, mert 
két oldalt úgy parkolnak. Ami problémát okoz itt, az a reggeli időszak, amikor a gyerekeket 
kiteszik a szülők, azért nem tudnak viszont a szülők félreállni ott ahol hely lenne, mert ott 
nyilván valóan parkolnak, azok akik hosszabb ideig maradnak ott. Ezért kellene szerintem, és 
nyilván ezt a hivatal meg tudja vizsgálni, utána lehet járni, hogy egy erre a bizonyos időszakra 
ott egyszerűen egy várakozni tilos tábla legyen, megállni lehet, amíg a gyerekeket a szülők 
kiteszik, így van idő megállni, utána tovább tudnak menni. Akik pedig hosszabb ideig 
maradnak, azok pedig nyilvánvalóan a kialakított parkolóban tudnak, vagy a megfelelő helyen 
parkolni. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: azt szeretném kérni, ha vita nélkül lezárnánk és 
most már szavaznánk, tekintettel arra, hogy Fábry képviselő úr a dolgozók új parkolóba való 
parkolása ellen kampányol. 
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
De, igen pontosan. 
 
Fábry Béla képviselő: szeretném visszautasítani, amit Lévai Sándorné mond, nem igaz, nem 
igaz. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szavazzunk arról, amit Lévai Sándorné javasolt 
ügyrendben, hogy lezárjuk a napirendi pontot, és a határozati javaslat pontjairól történjen a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
Tehát a vitát lezártuk. 
 
A 312-es számú előterjesztés határozati javaslatához van egy kiegészítő határozati javaslat.  
A PFB-nek van egy kiegészítése, hogy egy tájékoztatás kell a Képviselő-testület számára az 
új parkolási rend kialakításáról. 
 
Fábry Béla képviselő úrnak volt még egy kiegészítése, ez lenne a II-es, Fót Város Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy meg kívánja oldani a Garay János Általános Iskola parkolási gondjait 
oly módon, hogy 2013-as költségvetésben egy szakértői díjat határoz meg erre vonatkozóan. 
Indítható a szavazás. 
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Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 2 tartózkodás, - elutasítva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr nem vett részt a szavazásban. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester Asszony. 
Felhívnám a figyelmét, hogy képviselőnek ügyrendben azonnal szót kell adni. Szeretném 
felkérni a Jegyző asszonyt, az én tudomásom szerint ügyrendben lehet kérni a szavazás 
lezárását abban az esetben, amennyiben a képviselő a törvényben meghatározott minimálisan 
meghatározott hozzászólási lehetőségeit kihasználta. Én úgy gondolom, mivel én ehhez a 
napirendhez egyszer szóltam hozzá, nem fogom elmondani, amit akartam, úgy vélem, hogy a 
szavazás lezárásával jogszerűtlenül a képviselői jogaimat korlátozták. Kérnék Jegyző 
asszonytól erről írásos véleményt a tavalyi önkormányzati törvény még így fogalmazta ezt 
meg. Köszönöm. 
 
Háttérből heves  vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm. Az eredeti határozati javaslatban a dátum 
javításra kerül 2013-ra. Egyben teszem fel a 6 pontot. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

471/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a fóti Garay János Általános Iskola parkolási lehetőségeinek kialakításáról.  

(312.sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Ady Endre 
u. 15. szám alatti 1814 hrsz-ú Önkormányzati tulajdonú ingatlanon, a Garay János Általános 
Iskola Ady E. utcai szakaszán, valamint az Iskola D-i udvarrészén a 1812 hrsz-ú ingatlan 
telekhatárára merőlegesen gépjárműparkolásra alkalmas parkoló területet jelöl ki. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy a parkolásra kijelölt 1814 
hrsz-ú ingatlan, valamint az Iskola D-i udvarrészén a 1812 hrsz-ú ingatlan telekhatárára 
merőlegesen gépjárműparkolásra alkalmas területet vonatkozásában járjon el az ajánlattételi 
felhívás kiírása és közzététele tárgyában a parkolók kialakításával kapcsolatosan. 
  
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata nevében a 
parkolók kialakítással kapcsolatban beérkező ajánlatok közül, a legelőnyösebb összegű 
ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a nyertes ajánlattevővel a parkolók kialakításához szükséges munkára vonatkozó 
szerződést kösse meg.  
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1./ pontban rögzített parkolók létesítéshez szükséges 
munkára vonatkozó költségek fedezetét, bruttó 400.000,- Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetése „Csapadékvíz-elvezetés” sor terhére biztosítja. 
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6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a Képviselő-
testület elé 2013. év február havi rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ajánlattételi felhívás kiírására: a döntést követő 15 napon belül, a 
költségvetés módosítására 2013. február 28. 
 
 

 
2. napirend:   Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI – 

„Ovilimpia” rendezése. (321.sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az előterjesztést a kijelölt bizottságok megtárgyalták, a PFB 
nem javasolja elfogadásra, az EEB elfogadásra javasolja annyi módosítással, hogy a 4-es 
pontjában a dátumot javítani kell. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm, tekintettel arra, hogy a testületi ülés előtt kapjuk meg a 
bizottsági határozatokat, ezért én csodálkozva olvasom, hogy a PFB nem javasolja 
elfogadásra ezt a javaslatot, itt egy 50.000 Ft-os támogatási kérésről van szó. Szeretném, ha  
a PFB elnöke egy rövid tájékoztatást adna, hogy miért nem támogatják az 50.000 Ft-ot. Én 
egyébként azt gondoltam, hogy azt fogják javasolni, hogy emeljük duplájára a támogatást, 
tehát 100.000 Ft-ot adjunk támogatásként. Azt gondolom, hogyha a közösségi rendezvényekre 
vita eredményeként, de mégis jelentős összegeket fordított a város, talán akkor érdemes lenne 
a legkisebb gyerekek, óvodások ilyen kezdeményezését, sportolását is támogatni, azt 
gondolom, hogy ez összhangban van a kormány azon törekvésével, amikor a sportot, az 
egészségmegőrzést fontosnak tartja. Én ezt a törekvést személyesen is fontosnak tartom, ezért 
én azt a módosító indítványt fogalmazom meg, hogyha szabad, hogy Fót Város 
Önkormányzata ezt a kezdeményezést nem 50. 000 Ft-tal, hanem 100.000 Ft-tal támogatja, és 
nyilván ezt a költségvetésben át kell vezetni, ha jóváhagyja a testület. Tulajdonképpen egy 
elég szerény összegről van szó, és igazából már-már azon gondolkodtam, ahogy hallottam, 
hogy így „kapásból” a PFB elutasította, kíváncsi lennék személy szerint, hogy az egyes 
képviselők, hogyan vélekednek ebben az ügyben, akár a név szerinti szavazással is érdemes 
lenne megtudni azt, hogy az óvodások sportolására ezt az 50.000 Ft-ot ezt ki sajnálja és ki 
nem sajnálja. Nyilván nem fogom a név szerinti szavazást kérni, legfeljebb ha nem titkos 
szavazás lesz, akkor a szavazás eredményét fogom kérni, hogy majd kaphassam meg azt, 
hogy ki hogyan voksolt ebben a kérdésben, ha egyéb indítvány nem vonatkozik erre, akkor 
azt majd nyilvánosságra fogom hozni. Köszönöm. 
 
Lévai Sándorné képviselő PFB elnöke: gondoltuk kedves Béla, hogy rögtön a leghitelesebb 
free fórumon találjuk szembe a nevünket, hogy ki hogy szavazott. Ha a napirendi pontokban 
nem kellett volna sorrendet változtatni és a költségvetés módosítással, illetve azzal a 304-es 
anyaggal, ami a telek és építményadó bevételének a beszámolójáról szól, azzal kezdtünk 
volna, akkor világosabb lenne a bizottság következetes állásfoglalása. Akkor egy picit 
előremegyek, és legyen szíves, ne szóljon, ha letelt a 3 perc, mert nem tudom 3 perc alatt 
elmondani. Tehát a 304-es anyagban az került leírásra, hogy a 2012. évi működési bevételek 
közül az építmény és a telekadó mínusz 320 millió forint bevétel-kiadáson áll szeptember 30-
án. Az ott jelenlévő osztályvezető elmondta, hogy mekkora tételek várhatók még bevételre, és 
mekkora az az összeg, amely a 2012. évben már nem várható, hogy befolyjon az 
önkormányzat kasszájába. Ez olyan 100-160 millió forint közötti összeg, ami biztos, hogy 
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nem fog befolyni. Nem mondunk le róla, de a 2012. évben nem fog befolyni. A pénzügyi 
bizottság emellett a tény mellett intézkedés nélkül nem mehetett el, ezért azt a javaslatot 
hozta, hogy nézzük meg, hogy a 100 millió forintot az elkövetkező két hónapban, november-
december hónapra milyen módon tudnánk megtakarítani. Két féle módon indultunk el, az 
egyik az, hogy megnézi a hivatal, hogy az önkormányzat kiadásaiban melyek azok a tételek, 
amelyeket zárolni lehet, a fennmaradó összegben pedig kiszámítjuk, megnézzük, 
megvizsgáljuk többféle kifejezést is használhatok, hogy az intézményeknek a 
költségvetéséből mekkora összeget lehet zárolni. Természetesen nem úgy, hogy a működésük 
lehetetlenné válik, nem úgy, hogy lehetetlen feladatot, lehetetlen számokat fogunk mondani, 
hiszen tisztába vagyunk vele, hogy november-december két hónap áll a rendelkezésünkre. 
Innentől kezdve a pénzügyi bizottság ülésén csak azokat az összegeket javasolta elfogadásra a 
Képviselő-testületnek, amelyeknek forrása van. Ezért például a Nevelési Tanácsadó 
kialakítására megszavazta a pénzügyi bizottság, majd meglátja Béla a kialakítást, mert annak 
megvolt a pénzügyi forrása. Minden olyat, amelyet a működési bevétel kimaradásából 
következően a kötvény visszafizetésére félretett pénzből, illetve magából a kötvényből kell 
kifizetni, a bizottság nem javasolta. Ez a magyarázata, remélem, hogy érthető voltam. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm a szót Polgármester asszony. Nem szeretnék 
személyeskedni, de kedves Béla nincs még itt a kampány ideje, tehát én úgy gondolom, hogy 
az ilyen hozzászólásokat tartogasd 2014. nyarára, mert lehet, hogy ez majd akkor aktuális lesz 
számodra. Nagyon érdekes számomra az a felvetés, hogy most olvastad a véleménylapot, 
illetve a bizottsági határozatot, de úgy látom, hogy az előterjesztést, meg egyáltalán nem 
olvastad, ugyanis az előterjesztésben a Kakuk Zsolt igazgatóúr egyértelműen leírta, hogy 
50.000 Ft-ot kér támogatásra. Elég érdekes gondolkodás, ha valaki 50.000 Ft-ot kér, akkor 
annak adjunk 100.000 Ft-ot. Ezt még szerintem Te sem gondolod komolyan, úgyhogy ahhoz, 
hogy ne kelljen egyébként fáradnod ahhoz, hogy megnézd a szavazás eredményét, és az 
internetre is egyenesbe felkerüljön, ha már úgyis itt ül „szurika és írótársa” a testületi ülésen. 
Elmondom, hogy én meg fogom szavazni az 50.000 Ft-ot, mert ezt nem sajnálom, ellenben 
ezzel szemben nagyon sok olyan pénzt sajnálok kifizetni, amit munkaügyi perekre, jogtalanul 
kirúgott dolgozókra, Kht átalakítására, mert nem megfelelőképpen végeztétek el és több száz 
millió forintot kifizetünk ilyen dolgokra, ezeket nagyon sajnálom, de ezt az 50.000 Ft-ot, amit 
a gyerekekre kötünk el, azt nem. Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Kakuk Zsolt valószínűleg 
ismeri a Képviselő-testületet, és azért gondolta azt, hogy az 50.000 Ft, az talán keresztülmegy. 
A munkaügyi pereket meg szerintem ne emlegessük, mert most bukott a Kft. egy munkaügyi 
pert és pár millió forintot, ugyancsak még első fokon, de kérnénk is róla egy tájékoztatást. 
Lehet, hogy ez egy rosszindulatú pletyka, de akkor majd az lesz a tájékoztatóban. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, ha szabad én is abban a stílusban folytatom, ahogy 
Alpolgármester úr mondta. Kedves Gábor, az, hogy én mit gondolok komolyan azt Te ne 
kérdőjelezd meg, én sem kérdőjelezem meg azt, hogy Te mit gondolsz komolyan. Gondolom, 
hogy Te nem vagy kurkász, aki a mások agyába nézelődik, hogy mit gondol komolyan, vagy 
mit nem. Az, hogy itt van a kampány ideje, vagy nincs itt a kampány ideje, ez nyilván egy 
viszonylagos kérdés. Azt gondolom, hogy ha kritikai észrevételt fogalmaz meg valaki, és ezt 
Te kampánynak minősíted, az lelked rajta. Ezzel együtt én azt gondolom, hogy ha az a fajta 
takarékosság jellemezte volna a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságot is, mint amit itt 
megfogalmaztak, és a nagysikerű, országos visszhangot kiváltó Paradicsom Fesztiválra nem 
fordítottunk volna 2 millió forintot, vagy nem adtunk volna társadalmi szervezeteknek 1,2 
millió forintot korábban, akkor megérteném azt a fajta takarékosságot, hogy 50.000 Ft-ot nem 
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akarunk adni a gyerekeknek. Azt gondolom, hogy ez egy olyan méltatlan dolog, amivel 
egyetérteni semmilyen körülmények között nem lehet, és biztos vagyok benne, hogy ha a 
Képviselő-testület azt a nagyvonalúságot megfogalmazza, ami 100.000 Ft-os támogatást fog 
jelenteni, akkor az igazgató úr fillérre pontosan el fog tudni számolni ezzel a pénzzel, és olyan 
dologra fogja fordítani, ami azt jelenti, hogy jó helyre került a pénz. Köszönöm szépen. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, én rendkívül felkaptam a fejem erre 
a 2 millió forintra Fábry képviselő úr. Nem tudom, hogy az én emlékezetem, vagy az Öné 
csal-e, de én úgy emlékszem, hogy a Képviselő-testület erre a rendezvényre 500.000 Ft-ot 
szavazott meg, jó lenne, ha megmondaná, hogy a másik 1,5 millió forintot honnan tudja, hogy 
erre a rendezvényre lett költve, köszönöm. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: még egyszer elmondom, nem sajnálja a bizottság a 
pénzt, csak következetes, mert ha azt mondjuk, hogy nem hagyhatjuk figyelem nélkül a 
mínusz 320 milliós bevétel kiesését, akkor szeretném megkérdezni, hogy a beérkező kérések 
közül mazsolázni fogunk, hogy ennek oda adjuk, annak nem adjuk oda? Szeretném 
megkérdezni. A bizottság következetes. A célt támogatandónak tartja, de ha nem áll valaki 
ennek a dolognak a sarkára, hogy igen is takarékoskodni kell, akkor elfolyik. Nem erről volt 
szó év elején a költségvetés megszavazásakor, hogy 320 millió forint nem fog befolyni. Hát 
azért ne kérjük már számon októberben a februári költségvetéskor eltervezett számokat! Hát 
elnézést! Ki tudta, hogy nem fog befolyni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, miután érdemi hozzászólás nincs.  
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Képviselő úr, megnéztük az SZMSZ-t a  Jegyző asszonnyal, kivételes esetben lehet.  
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: visszavontam! Visszavonom az összes kérdésemet 
Fábry képviselő úr, semmire ne válaszoljon! Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ezek után felteszem szavazásra, 
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: valóban igaz, Fábry Béla képviselő úrnak 2 percben adom 
meg a szót. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Én örülök neki, hogy Lévai Sándorné Gráf 
képviselő szóvívőjévé lépett elő, de igen-igen, arra nem fogok válaszolni természetesen, 
viszont Gráf képviselő úr kérdésére csak annyit tudok mondani, hogy elképzelhető, hogy az 
emlékezetem csal a 2 millió forinttal, ami az előterjesztésben lett volna, de akkor utána fogok 
nézni ennek a papírnak. Az 500.000 Ft és az 50.000 Ft között akkor is van egy nulla. Ezt  
nagyságrendnek nevezik, és azt gondolom, hogy ez a nagyságrendi különbség nem jelenik 
meg a rendezvény közötti nagyságrendbeli különbségben. Ez az én véleményem, köszönöm 
szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen. Szabó Mihály képviselő úr, miután 
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másodszor szólna hozzá vagy harmadszor? Harmadszor. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen, másodszor, mint ahogy az az 
SZMSZ-ben le van írva, másodszor is hozzászólhatok, gyors leszek, ígérem. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: kivételes esetben lehet felszólalni. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én úgy tudom, hogy az SZMSZ-ben az van, hogy 
kétszer szólhatok hozzá. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérdezem, hogy módosítás lenne a hozzászólás? 
Valami a határozati javaslathoz, mert különben nincs értelme, tehát nem értem, hogy miről 
beszélünk. A propaganda beszédet halasszuk későbbre. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: Polgármester asszony nem tetszik tudni, hogy mit 
akarok mondani, tehát ne firtassuk előre az értelmét. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nem. Azt szeretném megkérdezni, hogy érdemi hozzászólás 
a határozati javaslathoz? 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: 60 másodperce vitatkozunk, már ennyi idő alatt 
befejeztem volna. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, de nem adom meg a szót, hogyha nem arról szól, ami a 
határozati javaslatban van, módosító javaslatról van szó? 
 
 Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: természetesen megteheti, hogy nem adja meg a 
szót, ebben az esetben megsérti az SZMSZ-t. Köszönöm.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felteszem Fábry Béla képviselő úr javaslatát, ő az 50.000 Ft 
helyett 100.000 Ft-ot javasolt. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, 5 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 
Az eredeti határozatai javaslatot teszem fel szavazásra a négy pontját azzal, hogy kérem 
amikor a határozatot készítik a 4-es pontban a 2012. 2013-ra legyen javítva. Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 

472/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI – „Ovilimpia” 

rendezése. (321.sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a Fáy András 
Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI által Ovilimpia megrendezéséhez 
és a rendezvényhez 50.000 Ft támogatást nyújt. 
 
2. / A Képviselő-testületi felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésről írásban 
értesítse az intézményvezetőt és felhatalmazza, hogy a támogatási szerződést aláírja. 
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3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1./ pontban rögzített támogatás fedezetét, bruttó 
50.000,- Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése „Szociális kiadások” 
során szereplő rendkívüli gyermekvédelmi támogatás előirányzata terhére biztosítja. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a Képviselő-
testület 2013. év február havi rendes ülésére, a pénzügyi kötelezettségvállalásnak a 
költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 4./ pontban foglalt költségvetési rendelet módosítására 2013. 
február 28. 

 
 

3. napirend:  Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI 
elhelyezése. (322.sz. anyag) 

 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, kifogok kapni Polgármester 
asszonytól, de nem állhatom meg, hogy Fábry Béla úr előző válaszára ne viszont válaszoljak, 
mert a kérdésemre, hogy honnan vette a 2 millió forintot nem tudott válaszolni, de egy nem 
létező kérdésre azért válaszolt nekem, amit én nem kérdeztem meg tőle, hogy ez a két 
rendezvény össze mérhető-e. Hát én nem gondolom, hogy ezt a két rendezvényt össze kellene 
mérni, és nem is volt ez célja senkinek.  
Áttérve a másik előterjesztésre, ezt az előterjesztést én jegyzem. Itt az a helyzet, hogy 
elkövettünk- és ez az én bizottságomnak a sara- még az év közepén valamikor egy hibát, tudni 
illik már akkor jelezte az Igazgató úr, hogy a Nevelési Tanácsadó helyiségeinek kialakítása 
kapcsán 500.000 Ft költségigény várhatóan felmerül, és akkor ígéretet tett a bizottságom, 
hogy ebből testületi határozat lesz. Valamilyen oknál fogva, én már nem emlékszem, hogy 
miért, de ez nem történt meg, és ezért került elénk most ez az anyag. Igazgató úr tehát 
ismételten benyújtotta a kérelmét, és menet közben kiderült, ugye ami itt le is van írva az 
előterjesztésben, hogy az ESZEPSZ-hez egy korábbi előző évben elvégzett munkából 500.000 
Ft, Mogyoródról befolyt, ezt az ESZEPSZ nem tudta magánál tartani személyi bérként ki nem 
fizethető, hiszen ennek nincsen meg a jogalapja. Semmiféle olyan bizonylat vagy olyan 
kimutatás nincsen, hogy ez olyan külön munkaidőben elvégzett munka lenne, amiért külön 
bérezés járhatna, tekintettel erre, hogy nem lehet ilyen módon kifizetni, viszont 
mindenképpen a bizottságom, és én magam is célszerűnek tartottam, hogy ezt mégiscsak a 
Nevelési Tanácsadónak a működésére költsük, ezt az összeget, ezért javasoltuk, hogy ez az 
500.000 Ft akkor kerüljön ilyen módon a Nevelési Tanácsadó új helyeinek a kiépítésére. 
Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: én örömmel láttam, hogy mindhárom bizottság, amely megtárgyalta 
támogatta ezt a javaslatot, én magam is természetesen meg fogom szavazni ezt a javaslatot. 
Bocsánat csak kettő támogatta. Igazából az az öröm vezette, itt ahogy rápillantottam a papírra, 
hogy a PFB javasolta ellenszavazat és tartózkodás nélkül.  
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Jó, hát Borika nem tettem szóvá azt, hogy van-e forrása vagy nincs. Azt az örömömet 
fogalmaztam meg, hogy tartózkodás és ellenszavazat nélkül megszavazták. Ez engem 
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örömmel töltött el. Ezt elmondhatom nem? Nem kell mindenbe belemagyarázni, vagy 
belekötni, de ez Bartos Sándorra is vonatkozik. Én sem szóltam bele amit ő mondott. Tehát, 
hogyha visszatérhetek az eredeti gondolatmenethez, tehát ez egy fontos és jó dolog, hogy ezt 
a többletmunkát ezzel a költséggel elismerik. Én csak azt a kérdést szeretném megfogalmazni, 
hogy vajon azok, akik arról döntöttek, azt szavazták meg annak idején, hogy ez az intézmény 
integrálódjon az iskolába, végiggondolták-e azt a szakmai helyzetet és javaslatot, ami az 
államosítást követően elő fog állni nagy valószínűség szerint a szakmai anyagok alapján, hogy 
a nevelési tanácsadót ki fogják venni mindenfajta intézményből, azaz egy önálló ágazatként 
fog működni. A mi nevelési tanácsadónk nem lesz baj, ha az iskolában marad, és ott működik, 
de hogy ezt a szervezeti egységet ahogy van, nem lehet tovább így működtetni, ezért 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy mindazok, akik azon gondolkodnak, hogy hogyan 
működjön tovább Fóton ez a hálózat, meg az iskolahálózat, arról is gondolkodjanak, hogy ezt 
az intézményt nagy valószínűséggel az iskola rendszeréből ki kell venni. Köszönöm. 
    

Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen. Három bizottság tárgyalta, kettő 
elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, ebben az 500.000 Ft-ot elfogadásra javasolta. A 
JÜSZB a határozati javaslatot elutasította. Az eredeti határozati javaslat első és második 
pontját egyben teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

473/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Fáy András Általános Iskola, Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI elhelyezése.  

(322.sz. anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az általános tartalékában elhelyezett ESZEPSZ 
2011. évi többletbevételét, azaz 500.000 Ft összeget a Fáy András Általános Iskola és Óvoda 
intézményében működő Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI helyiségeinek kialakítására 
fordítja.  
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglalt döntés alapján, Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. 
(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állíttassa 
össze és terjessze be a Képviselő-testület 2013. évi február havi rendes ülésére, a költségvetési 
rendelet módosítása végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: 1. pontban azonnal 
              2. pontban február 28.   
 
 
 
4. napirend: A házi segítségnyújtás létszámbővítés nélküli ellátásának lehetséges 

megvalósításáról.(279/A.sz. anyag) 
 
 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen. A Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság  ülésén felvetődött az, hogy a 279/A ugye az egy új anyag, viszont a 279-nek a 
tárgyalása, ami az előző testületi ülésen félbe maradt. A 279-es előterjesztéssel kapcsolatban a 
Képviselő-testület azt a határozatot hozta, hogy a döntéshozatalt elnapolja. Jegyző asszony 
legyen szíves akkor, mint ahogy a bizottsági ülésen is helyeselni tetszett, jól gondolom-e vagy 
sem? Tehát akkor most a 279-est akkor elméletileg most folytatnunk kéne, vagy akár meg 
lehet hozni azt a döntést, hogy a 279-est nem folytatjuk. 
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Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen a szót. Elméletileg igaza van a 
Képviselő úrnak, mert valóban a 279-est napoltuk el azzal a címszóval, hogy tisztázatlan 
kérdések miatt, további információt kell beszerezni, ezért Bartos alpolgármester úr, aki az 
előterjesztő volt, javasolta, hogy akkor napoljuk el. A kérdés tisztázása során 
intézményvezető asszony újabb információkat szolgáltatott a hivatal részére, illetve 
módosított javaslatot tett, ennek következtében ez már nem mondható a 279-es számú 
előterjesztésnek, mivel tartalmilag nem egyezik meg azzal teljes mértékben, hanem más 
határozati javaslatot tartalmaz, így kapott 279/A számot. Nem tudom az Elnök úr figyelt-e 
arra, amit mondtam? Jó, köszönöm szépen. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: igen, Aljegyző asszony figyeltem, de ha Ön is 
figyelni tetszett, akkor itt nem arról van szó, hogy 279/A-val volna problémám, hanem én 
akkor azt szeretném tisztelettel kérni, hogy az ilyenekre akkor legközelebb figyeljünk oda. 
Tehát, ha valami megváltozik, új információk merülnek föl, akkor egész egyszerűen egy 
kiegészítést mellé lehet tenni ugyanúgy, mint amiket itt az ülés előtt kiosztottak. Ugye? Tehát 
a 279-hez is egy kiegészítést hozzá lehetett volna tenni. Ettől függetlenül a 279-es számú 
anyag nincs lezárva. Valamikor föl kell, hogy vegyük, ugyanis az a KT határozat, hogy el van 
napolva, ennyi. Tárgyalhatunk mi a 279/A-ról, de a 279-et le kell zárni határozattal, ennyi. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Ha jól olvasom Beleznai Enikő igazgató asszony 
szeptember 4-én keltezett feljegyzésének 4. pontját, aminek az utolsó mondata úgy szól, hogy 
az önkéntesek kizárására csak a gondozónő jelenlétében tevékenykednének az idős ellátott 
otthonában, akkor azt gondolom, hogy ez a mondat ez azt jelenti, hogy igazából az 
önkéntesek bevonása semmifajta többletet, már elnézést kérek azoktól az önkéntesektől, akik 
ebben a munkában részt akarnak venni, de már az ellátás szerevezése, vagy bővítése 
szempontjából nem jelent többletet. Csak azokkal a gondozókkal lehet megoldani a dolgot, 
akik jelenleg állományban vannak, az ő munkájukat egészítheti ki, segítheti az önkéntes. 
Tehát az egész előterjesztés, az egész gondolat abból indult ki, hogy hogyan lehetne bővíteni 
az ellátást. Ez a megoldás, az önkéntesek bevonása az nem bővítést jelent, hanem azt jelenti, 
hogy ugyanazt a feladatot esetleg rövidebb idő alatt tudják ellátni, vagy másra is tudnak 
figyelni, de az ellátás bővítése tekintetében ez a megoldás nem megoldás. Köszönöm. 
 
Földi Pál képviselő: annyit szeretnék csak hozzá fűzni, hogy ez viszont mégis csak bővítés, 
mert ahol idáig két gondozónőnek kellett kimenni, ott most egy önkéntessel fog kimenni. 
Magyarul két gondozónő két helyre tud kimenni, két önkéntessel, tehát hatékonyabb. 
Köszönöm. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót. A mi bizottsági ülésünkön 
részletesen megtárgyalásra került ez a kérdéskör, és vannak olyan feladatai a házi 
segítségnyújtásnak, amit igen is önkéntesek bevonásával hatékonyabban el lehet látni, mert ha 
el kell menni a postára, el kell intézni valamilyen ügyet, azt az önkéntes el tudja úgy intézni, 
hogy a gondozónőnek nem kell ezt az időt eltölteni ott. Lényegesen megnövekedhet az 
ellátható feladatok száma.  
A másik kérdés, ami még mindig nem tiszta a fejekben, és ezt az igazgatónő el is mondta a 
bizottsági üléseken, hogy az emberek nagy része nem tud különbséget tenni a házi szakápolás 
és a házi segítségnyújtás között, holott lényeges különbség van. A házi szakápolás a beteg 
embereknek az ellátása, rehabilitációja során szükséges, míg a házi segítségnyújtás az önálló 
életvitel előmozdítása érdekében megtett segítség, tehát az egyébkén nem beteg, de az önálló 
életvitelre részben alkalmatlan időseknek a segítése. Tehát akinek nehezére esik bizonyos 
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dolgokat megcsinálni, megpucolni a magasan lévő ablakot, azoknak ilyen módon lehet 
segíteni. Ez nagy különbség, és az emberek összekeverik, és beteg embereknek az ellátásához 
próbálnák igénybe venni ezt a szolgáltatást, ami nem erre való. Ezt azért valamilyen módon 
jobban, egy erősebb tájékoztatással meg kell velük értetni, hogy mi a különbség a kettő 
között. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, én arra kérem a képviselő társaimat és most ne 
vegye senki magára, hogy lehetőleg szorítkozzunk arra, hogy az előterjesztéseknél ezek 
sokszor olyan hozzászólások, amiket a bizottsági üléseken kell elmondani, és nem itt van a 
helye. 
Szabó képviselő úr jelentkezik ismét, de miután már kétszer szólt hozzá az anyaghoz- 
felírtam-, úgyhogy kihasználta mindkét felszólalását. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Nem, nem lehet, kétszer lehet, itt van nálunk az SZMSZ, Jegyző asszony megnézte.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Jó, köszönjük, majd meghallgatjuk. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az eredeti határozati javaslat első és második pontját 
teszem fel egyben. Módosítás nem érkezett. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

474/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
A házi segítségnyújtás létszámbővítés nélküli ellátásának lehetséges 

megvalósításáról.(279/A.sz. anyag) 
 
 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri Beleznai Enikőt, Fót 
Város ESZEI igazgatóját, hogy a házi segítségnyújtási feladatellátás bővítését 
önkéntesek bevonásával valósítsa meg 2012. november 1-től.  
2. A Képviselő-testület felkéri Fót Város ESZEI igazgatóját, hogy az önkéntesek bevonásával 
végzett feladatellátás során felmerülő igényekről, és ennek anyagi vonzatáról nyújtson be 
írásbeli tájékoztatót a Képviselő-testület, 2013. év április havi ülésére. 
Felelős: Beleznai Enikő Fót Város ESZEI igazgató 
Határid ő: a feladatellátás során felmerülő igények benyújtására: a Képviselő-testület 
2013. év április havi rendes ülése. 
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5. napirend: Döntés a Fót-Kisalagi Református Egyházközség megalakulásának 10. 
évfordulója alkalmából rendezett ünnepség támogatásáról. (306.sz. anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok megtárgyalták. A PFB nem javasolja, a 
JÜSZB nem javasolja elfogadásra. Az EEB-nek két módosító javaslata van megoldásként, az 
egyikben 60.000 Ft-os támogatást nyújt, a másik pedig 50.000 Ft-ot javasol a PR keretből. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, én egy kérést szeretnék megfogalmazni, 
amennyiben erre van lehetőség, hogy az előbb, amikor az óvodások sportrendezvényével 
kapcsolatos vita zajlott, akkor a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnöke egy nagyon kimerítő és 
nagyon tartalmas érvelést mondott. Azt indítványozom, hogy az általa akkor elmondottakat e 
napirendi pont vitájához is csatoljuk, amennyiben ezt lehetővé teszi az SZMSZ-ünk és egyéb 
jogszabályok. Tehát, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnökének a korábbi napirend 
kapcsán elmondott érvelését egy az egyben e napirendi ponthoz is csatoljuk. Fölolvasnám, 
hogyha volna rá lehetőségem, hogy fölolvassam azt, amit akkor elmondott, de tekintsük úgy, 
hogy amit ott ő elmondott, azt én mondtam el. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. A 
határozati javaslatot a bizottság elutasította még pedig a következő indokokkal. Az 
előterjesztésnek a címe a 10. évfordulónak a megünneplése. Azonban az előterjesztés 
szöveges részéből kiderül, hogy a pénzt nem erre kérik, hanem egy teljesen saját, privát, 
testvér egyházközségi kapcsolat megrendezéséhez a finanszírozására, ami egyébként 
megrendezésre került. Ugye Fót városának is van testvérvárosa, Balavásár. A Kisalagi 
Református Egyházközség most úgy döntött, hogy hivatalosan felveszik Balavásár település 
Református Egyházközségével a testvér egyházközségi kapcsolatot- hülye szó, de azt 
mondták, így kell mondani. Én azt hiszem, hogy a Református Egyházközségnek ez egy 
teljesen privát, saját dolga. Fót városának a testvérvárosi kapcsolatainak a költségét azt 
hiszem, hogy senki nem támogatja, senki nem támogatja. Ez a Református Egyháznak egy 
saját vállalása, én azt hiszem, az lenne a korrekt, ha ők ezt saját maguk költségéből állnák és 
nem pedig tőlünk kérnének pénzt erre. Amennyiben mégis megszavazásra kerül nekik 
valamennyi összeg, akkor én szeretnék látni mondjuk valamiféle elszámolást, mert amikor 
különböző pályázatoknál ilyen 50-70-80.000 Ft-os kérvények beérkeztek, ott már eleve 
bizonyos feltételekhez volt kötve az összegnek az odautalása, utólagos elszámolás, stb. 
Amennyiben az elszámolás nem felel meg az Önkormányzat kívánalmainak, akkor a pénznek 
a visszafizetése, én azt szeretném kérni, hogy mivel közpénzről van szó, a közpénznek az 
odaítélése és az elszámoltatása az mindenkire nézve egyforma legyen és az elszámoltatás 
kötelező legyen. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűs Miklós könyvvizsgáló úr 16.29-kor megérkezett a 
Képviselő-testületi ülésre.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: köszönöm a szót Polgármester asszony. Kérem, hogy ezt a 
napirendi pontot zárjuk le, mert gyakorlatilag Fábry Béla képviselő is nem olvassa el az 
előterjesztést, fölöslegesen beszél. 
 
Háttérben heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
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Bartos Sándor alpolgármester: dehogynem, az előbb hozzászóltál. Nem olvastad el, hogy a 
PFB-nek  mi a véleménye, itt le van írva, mind a hármat elutasítja. Te teljesen mást beszélsz. 
A lakosságot direkt ingerli, hogy egyik szavadban így beszél a PFB, a másikban meg úgy 
beszél. Köszönöm szépen. 
 
Háttérben heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen. Szeretném feltenni az Alpolgármester úr 
javaslatát, hogy a vitát zárjuk le, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazat, és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Háttérben heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném kérni, hogy ne kiabáljanak be mikrofonon kívül 
a képviselők.  
 
Háttérben heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Felteszem szavazásra az EEB javaslatát a 60.000 Ft-ot. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat, és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 

475/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót-Kisalagi Református Egyházközség megalakulásának 10. évfordulója 

alkalmából rendezett ünnepség támogatásáról. (306.sz. anyag) 
 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 60.000 Ft összegben támogatja a Kisalagi 
Református Egyházközség megalakulásának 10. évfordulója alakalmából rendezett ünnepség 
költségeit.  
2. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a támogatási szerződést az önkormányzat nevében 
aláírja.  
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2./ számú határozati javaslatokhoz 
kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása érdekében gondoskodjon – a szociális juttatások közt 
szereplő közgyógyellátás sor terhére- a költségvetés módosításának a Képviselő-testület elé 
történő beterjesztéséről.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  1. pont: azonnal, 2. pont: 2012. október 31., 3. pont: 2013. február 28. 
 
 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. 
Kisebbségi véleményt szeretnék hozzáfűzni az előbbi napirendhez, melyet ugye a vonatkozó 
szabályok szerint szó szerint kérnék majd idézni a jegyzőkönyvben. Én meglehetősen 
visszásnak és felháborítónak tartom ezt a most megint elharapódzott gyakorlatot, hogy 
valakinek nem tetszik a másiknak az ellenvéleménye, és akkor egyből javasolja a vitának a 
lezárását úgy, hogy több képviselő, aki még mondjuk lehet, hogy egyszer sem szólt hozzá, 
vagy még egyébként hozzá szólhatna, erre a lehetőséget nem kapja meg. Ez a joggal való 
visszaélés, és a vita lezárásának egy rendkívül rossz értelmezése. Szeretném felkérni a Jegyző 
asszonyt, hogy ebben a kérdésben akkor forduljunk a Kormányhivatalhoz, kérje ő meg a 
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Kormányhivatalnak a véleményét, még a holnapi nap folyamán erről a kérdésről, hogy 
amennyiben az Ötv. és az SZMSZ szerint egy képviselőnek x alkalommal hozzászólási joga 
van, azt úgy a vita lezárására irányuló ügyrendi javaslattal korlátozható-e, vagy sem. 
Köszönöm. 
 
Bukta András képviselő: el kell mennem, de vissza fogok jönni, köszönöm szépen. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bukta András képviselő úr távozik, a jelenlévők létszáma 10 fő, 
testület határozatképes. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: szeretném, ha tartanánk 10 perc szünetet. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, akkor 15 perc szünetet rendelek el. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a szünet után 17 óra 02 perckor folytatta 
munkáját, jelenlévők létszáma 10 fő, az ülés határozatképes.  
 
 
6. napirend:  A Fót, „Barackos” területének út-és közművesítés tervezése. (317.sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: folytatnák a testületi ülést, a soron következő anyag a 317-
es számú, Fót, „Barackos” területének út-és közművesítés tervezése tárgyában. 
A PFB a határozati javaslat elfogadását úgy javasolja a 2-es pontban, hogy: 
a tulajdonosi hozzájárulások rendezésétől számított 2 hét, de maximum a módosító 
szerződés aláírását követő 1 év időtartamra legyen meghosszabbítva az engedélyezési terv 
leadási határideje. Ennek így nincs értelme. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, én egy kérdést szeretnék föltenni, nem tudom, hogy 
kinek címezzem a kérdést, ki tud rá válaszolni. Legjobb emlékezetem szerint, nagyjából egy 
éve ebben az időben fogadtunk el egy olyan határozat, amiben az szerepelt, hogy a 
Barackosnál az út-közmű fejlesztés tekintetében megnyilatkozatjuk a tulajdonosokat, hogy azt 
a költséget, ami rájuk hárul ebben a beruházásban, azt vállalják-e, vagy nem. Akkor úgy 
döntöttünk, hogy abban az évben november 30-ig kell ezeket a nyilatkozatokat leadni, és csak 
abban az esetben vállal költséget a város, ha a tulajdonosoknak talán a 90%-a úgy nyilatkozik, 
hogy vállalja a rá eső költségeket. Azt szeretném megkérdezni attól, aki választ tud erre adni, 
hogy a 2011. november 30-i határideig hány tulajdonos jelezte azt, hogy a ráeső költségeket 
vállalja? 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót. Az önkormányzat részéről én vagyok és Bartos Sándor 
ebben delegálva a bizottságba. A tulajdonosok elkezdték összegyűjteni azokat a 
szándéknyilatkozatokat, amivel vállalják a beruházásnak a költségeit, de mint az elején is a 
kérdés volt, ebben semmiféle intézkedés nem történt, csak és kizárólag azok az intézkedések 
történtek, amik a tervezésre vonatkoznak. Tehát a fejlesztésre vonatkozóan nem történt 
semmiféle intézkedés. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen, én is ezt akartam mondani, de 
egyrészt 80%-ot fogadott el a Képviselő-testület, tehát 80%-hoz lett ez kötve, másrészt azért 
fogadtuk el ezt, mert a tervezéshez szükséges összeg az rendelkezésre áll.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Tehát senki ne gondolja azt, az 
önkormányzat nem fog senki helyett fizetni, mindenki a saját ráeső részét fogja fizetni, mind a 
tervezésben, mind a kivitelezésben. Nem akarunk senkinek a zsebébe pénzt tömni és nem is 
fogunk. Ez az előterjesztés, mivel módosítani kell a szerződést, lett egyeztetve a Roden 
Tervező irodával, és láttam, hogy az ügyvezetőjük egy három pontból álló javaslatot még 
beküldött, és én arra számítottam, hogy ez is itt lesz előttünk, hogy miben módosítsuk még a 
szerződést, mert ezt tegnap csak már a bizottsági ülés után láttam. Nagyjából én emlékszem, 
hogy mit írt, és teljesen logikus és értelmes, úgyhogy én szeretném, ha azokkal együtt 
fogadnánk el a szerződésmódosítást. Egészen pontosan arról volt szó, hogy mivel a szerződés 
egyik pontjában mi azt írtuk elő, hogy a csapadékvizet el kell vezetni és be kell vezetni a 
Mogyoródi patakba, de ezután, ez megváltozott arra, hogy a csapadékvizet a helyszínen kell 
elszikkasztani, tehát a Mogyoródi patakba való elvezetést neki nem kell megterveznie. A 
Mogyoródi patakot sem kell úgy módosítani, hogy a csapadékvizet be tudja fogadni. Volt egy 
olyan fizetésekkel kapcsolatos pont, hogy ő egy részszámlát akkor teljesíthet, ha beadta a 
terveket engedélyeztetésre. Mivel fölmerült itt ez az objektív ok, hogy a tulajdonviszonyok 
rendezetlensége miatt a hatóságokhoz nem tudja beadni az engedélyeztetésre a terveket, 
fogadjuk el azt, hogy ha az önkormányzathoz leadja a terveket, akkor a 30% részszámlát be 
tudja adni, és ne miattunk essen abba a késedelembe, amire a bizottság is azt mondta, hogy 
egy év is lehet belőle, míg a tulajdonviszonyokat rendezzük. A vállalkozó ne emiatt essen 
bele ebbe a késedelembe. Ezek az észrevételei voltak, de hogyha valamit kihagytam, akkor 
segítsetek, de én azt hiszem, hogy nem hagytam ki semmit. Ez három volt, akkor még egyszer 
elmondom, csapadékvíz elvezetés helyett szikkasztás, Mogyoródi patak alkalmassá tétele a 
befogadásra, és a részszámla, ez nálam három. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én nem úgy emlékszem. Én úgy emlékszem, hogy pontosan 
azért mert szikkasztóárok lesz, nem kell a Mogyoródi patakba belevezetni a vizet, és a 
Mogyoródi patak, 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ezt mondtam, hogy mivel szikkasztóárok lesz, a 
Mogyoródi patakot nem kell alkalmassá tenni tervezési szinten, hogy befogadja a vizet. Ezt 
mondtam szerintem. Köszönöm szépen. 
 
Fábry Béla képviselő: én köszönöm Pali a tájékoztatást, de tudsz Te számot mondani arra 
vonatkozóan, hogy hol tart a nyilatkozat? Tehát ez egy tájékoztató adat részünkre, hogy 
milyen a fizetési hajlandóság. 
 
Földi Pál képviselő: erre pontos adatot nem tudok mondani, mivel 163 tulajdonosról van szó, 
és itt csoportokra oszlik a társaság. Tehát mindenkinek van kb. 15 fő, akitől be kell szednie, és 
így még nem lett összegezve az, hogy pontosan mennyi. Azt tudom, hogy van egy jó pár és 
utána igazából itt az önkormányzatnak is nyilatkozni kell, és mi úgy nyilatkoztunk, hogy 
amennyiben az ő részükről lesz meg, tehát nem területarányosan, hanem az ő részükről. Tehát 
a lényeg a dologba az, hogy elindult a folyamat, én azt mondom, hogy meg lesz ez a 
tulajdonosok részéről, ráadásul még ha az is meglesz, hogy teljes közművesítéssel lesz ellátva 
ez az egész terület azt gondolom, hogy biztos meglesz a tulajdonosok részéről az akarat. 
Köszönöm. 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több hozzászólást nem látok. A határozati javaslatot a 
JÜSZB nem javasolja elfogadásra. A PFB-nek volt a 2. pontra egy kiegészítő módosító 
javaslata, oly módon, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 
polgármestert, hogy az 1./ pontban megjelölt szerződésmódosítás aláírására, ami az 
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engedélyezési terv leadási határidejének meghosszabbítását tartalmazza a tulajdonosi 
hozzájárulások rendezésétől számított 2 hét, de maximum a módosító szerződés aláírását 
követő 1 év időtartamra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Még egy javaslata volt Alpolgármester úrnak, hogy kerüljön bele egy negyedik pontként, 
hogy nem gravitációs módon történne a csapadékvíz elvezetése, hanem szikkasztó árokban, és 
ezáltal nincs szükség a Mogyoródi patak mederkotrására és bővítésére. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal,1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Az ötödik pontjánál a részszámlák kifizetésének feltétele az legyen, hogy a terveket amikor 
leadták akkor lehet az első résszámla kifizetése- az önkormányzathoz. Ők azt írták, hogy nem 
az ő dolguk az engedélyeztetés beadása. Magyarul az engedélyeztetést nem fogják elvégezni? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: az engedélyeztetést elvégzik, csak az eredeti szerződésben 
ami az előterjesztésben is benne van, ha megnézzük, az a részszámlának a feltétele, hogy az 
engedélyeztetésre a hatóságokhoz beadják a terveket. Mivel nem tudják beadni, mert ez az 
5551-es teleknek a tulajdonviszonya rendezetlen, ezért kérték azt, hogy ne rajtuk álljon ez a 
dolog, tehát ne emiatt álljon, hanem az legyen a feltétel a részszámlának, hogy az 
önkormányzathoz adják le a terveket. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkértem a Szántóné Ildikót, hogy hozzák át ezt 
pontosan, amit küldtek, mert ez így elég lutri. Szeretném kérni, hogy függesszük fel ennek a 
vitáját és térjünk vissza rá, ha itt lesz nálunk a javaslat. 
  
 
7. napirend: A 366/2012. (VII.18.) sz. KT határozat hatályon kívüli helyezése és a 

453/2012. (IX.28.) sz. KT határozat módosítása. (Döntés egyes intézmények 
energetikai fejlesztésének lehetőségének pályázati előkészítéséről.)  
(320.sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Bartos Sándor alpolgármester úr az előterjesztő. Kérem, 
hogy mondja el, hogy miért került elénk ismét vissza ez az anyag. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. Azért 
érkezett újra vissza, mert nem érkezett be ajánlat a határidőre, ezért a kiírást módosítani kell. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én annyit szeretnék mondani, hogy itt nézem a 
véleménylapot, nem az van leírva, amit megszavaztunk. Konkrétan hiányoznak a módosító 
javaslatai a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak a véleménylapról. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm, csak annyit szeretnék mondani, hogy a határozati javaslat 
2-es pontjában az szerepel, hogy a jelen előterjesztés szerinti tartalommal kerül a lista 
véglegesítésre, és az Egészségügyi Központnak már más a neve, akkor legalább azt javítsuk 
ki. Az intézmény neve a Fót, Szent Benedek park 15. szám alatt nem az a neve, hogy 
ESZEPSZ, ennyi egy apróság, de legyen az akkor pontos, ha megismételt kiírásra kerül ez a 
kiírás, akkor ez ESZEI. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB-nek vannak még módosító javaslatai, a 2. pontot 
törlésre javasolja, mert nem módosítják az intézmények listáját. A következő javaslat, hogy a 
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bizottság javasolja, hogy a pályázatíró kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat 
mellékletében szereplő szerződéstervezetben az alábbi szempontok érvényesüljenek. A 
pályázatírási díj teljesítése 2 részletben történjen, 

- a pályázatírói díj 1. részlete tartalmazza a pályázatok megírását, a kötelező 
dokumentáció elkészítését, a pályázat benyújtását; 

- a pályázatírói díj 2. részletének kifizetésének feltételei a pályázatíró szerződésében 
kerüljenek meghatározásra. 

Illetve a kötbér minimum összegére van egy javaslat, hogy a kötbér az elnyerhető összeg 5%-
a legyen minimum, illetve ki lett pontozva a helye. Erre volt egy konkrét összeg? 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: azt szeretném mondani, hogy a pályázat az 
meghívásos, tárgyalásos pályázat lesz. A fix összegre tesz majd a meghívott pályázatíró 
ajánlatot, de kikötöttük, hogy az 5% az legyen, azt el kell érnie, és majd ez képezi a 
tárgyalásnak a tárgyát. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: javaslatot tesznek még a bíráló bizottságnak a személyi 
összetételére, az utolsó javaslat az, hogy a Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat 
beadását megelőzően a pályázatírótól teljességi nyilatkozatot kér a pályázati anyag tartalmára 
vonatkozóan. Az EEB ugyanezeket a javaslatokat teszi módosításra. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Időközben 
én előkerestem a jegyzeteimet, és sajnos szó szerint nincsen leírva, hogy mi az, amit 
módosítóként elfogadtunk, de talán ebből össze tudom rakni. Van egy vélemény azzal 
kapcsolatban, amit pont most Gráf Mihály említett, hogy amikor a pályázati anyag 
összeállításra kerül és behozzák a hivatalba, arra azért fölhívnám a képviselőknek a figyelmét, 
hogy ha mi azt akarjuk, tehát ezzel a következő történik: jön a pályázatíró és behozza az 
anyagot, és a kontaktszemély, vagy személyek azt mondják, hogy ez jó, így rendben, onnantól 
fogva a pályázatírónak a pályázat tartalmát és formai megfelelőségét illetően semmiféle 
felelőssége nincsen. Ezzel az aktussal a felelősséget levesszük a válláról, tehát ha elutasításra 
kerül a kiírónál bármiféle okra hivatkozva, akkor azt fogja mondani a pályázatíró, hogy hát a 
Polgármesteri Hivatalban azt mondták, hogy ez jó. Én ott ültem a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság ülésén és valóban nem ez lett megfogalmazva, ami le lett írva. Megfogalmazva az 
lett, hogy bejön egy utólagos ellenőrzésre, hogy úgymond minden rendben van-e, minden 
anyag megvan-e. Bocsánat rosszul fogalmaztam, tehát a pályázat beadása előtti ellenőrzésre. 
Tehát azért ezzel csinnyán kell bánni, mert ha valaki a mi részünkről rábólint, és azt mondja, 
hogy oké, onnantól fogva hiába utasítják el a pályázatot. Tehát mondom más hangzott el 
szerintem, fölösleges ezen vitatkoznunk. Volt módosító javaslata a Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottságnak, nem szerepel a véleménylapon, nem tudom, hogy miért, neveket is 
javasoltunk a bíráló bizottságba, ezek a személyek pedig: Grigalek László és Földi Pál. 
Egyhangú szavazással ezt a két képviselőt javasoljuk a bíráló bizottságba a Képviselő-testület 
részéről. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, Lévai képviselő asszony egy közbevető 
megjegyzésben mintha azt mondta volna, hogy meghívásos pályázat kiírására kerül sor. 
-igen. 
Ez a határozati javaslatban szerepel? Tehát a 453/2012. (IX.28.) sz. határozat meghívásos 
pályázatról szól.  
-igen. 
Ez azt jelenti, hogy az előző is meghívásos volt és nem jelentkezett senki? Őszintén szólva, 
ilyen feltételek mellett, ha én pályázatíró cég lennék, én se jelentkeznék.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: több hozzászólást nem látok. Fábry Béla képviselő úr, én 
az ESZEI-t nem tenném fel, csak kérem, hogy ezt vezessék. Köszönöm szépen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: elnézést, nem akartam az időt húzni, de pontosan 
azért tette bele a bizottság a 10%-ot, nem emlékszem, hogy a határozatban szerepelt-e, mert 
az előző ciklusba a második tizenhárom utcát azért nem nyertük meg, mert a pályázatíró nem 
csatolta a CD-t hozzá. Az ő hibájából történt, hogy lemaradtunk a pályázatról. Akkor 
szeretném megkérdezni, hogy nyernénk 300 millió forintot és attól fogunk elesni, hogyha nem 
veszi komolyan, csak azért mert Képviselő úr azt mondta, hogy ilyen feltétellel nem adná be.  
 
Háttérben vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Még szerencse, hogy nem pályázatíró, igen, csak legyen magyarázat rá, hogy az 
önkormányzat érdekeit igenis azzal képviseljük, ha azt tekintjük, hogy mekkora összeg az, 
ami elnyerhető, és ha azt a pályázatíró hibájából nem nyerjük el, akkor valamilyen olyan 
eszközt be kell tenni, amivel az önkormányzat érdekeit védjük. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor egyenként fogom feltenni a határozati javaslat 
pontjait. Az első pont, hogy hatályon kívül helyezzük a 366/2012. (VII.18.) sz. határozatot. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A következő javaslat a PFB javaslata, a bizottság a határozati javaslat 2-es pontját nem 
javasolja elfogadásra. Ennek ellenére felteszem szavazásra, a határozati javaslat kettes pontját 
nem javasolta elfogadásra. A 2-es pontot felteszem szavazásra. Aki igennel szavaz, elfogadja, 
aki nemmel szavaz, nem fogadja el. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 6 ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elutasítva.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: elmondom a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
módosító javaslatát, le van írva, a bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 2-es pontja 
kerüljön törlésre, de most nem fog törlésre kerülni. 
 
Háttérben vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ez nem módosítás, elfogadtuk a PFB javaslatát, igen. 
Elmondtam, hogy felteszem szavazásra az eredeti 2-es pontot, hozzátéve, hogy a PFB nem 
javasolja elfogadásra, így teszem fel a határozati javaslat 2-es pontját elfogadásra. Azt is 
elmondtam, hogy aki igen-igen, aki nem-nem. Amit megszavazott a testület, azzal elfogadtuk 
a PFB-nek a javaslatát. 
Következő napirendi pont:  
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megvalósíthatósági 
tanulmányt elkészítő pályázatíró személyének kiválasztására új közbeszerzési eljárást kíván 
indítani azzal, hogy a bírálati szempont a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az 
ajánlattételi felhívás további sarkalatos pontjai az alábbiak: 
 
a pályázatíró kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat mellékletében szereplő szerződés 
tervezetben az alábbi szempontok érvényesüljenek: 
A pályázatírási díj teljesítése 2 részletben történjen, 

- a pályázatírói díj 1. részlete tartalmazza a pályázatok megírását, a kötelező 
dokumentáció elkészítését, a pályázat benyújtását; 
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- a pályázatírói díj 2. részletének kifizetésének feltételei a pályázatíró szerződésében 
kerüljenek meghatározásra. 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: szeretném kérni a Balázst, hogy legközelebb ezeket 
pontosabban írja le, meg számozza meg legyen szíves ugyanúgy, ahogy a bizottsági ülésen 
volt, mert ez így nem teljesen követhető. 
Erre a pontra a javaslata így szólt: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a -megvalósíthatósági 
tanulmányt elkészítő – szövegrész kerüljön ki, mert nem megvalósíthatósági tanulmányt 
előkészítő pályázatírót akarunk kiválasztani, hanem pályázatírót akarunk kiválasztani. 
A pályázatírót teljes körű feladatokkal kívánjuk megbízni, és az értékelésnél, meg az 
összességében legelőnyösebb árajánlatot adóval kössön szerződést, köszönöm. 
 
Földi Pál képviselő: ez nem teljesen így volt Gábor bocsánat, itt úgy volt, hogy a pályázat 
kiírás és ami magába foglalja a megvalósíthatósági tanulmányt. Így volt Borika? Így volt, 
hogy én azt mondtam, hogy pályázat kiírás, ami magába foglalja, és én akkor vitatkoztam 
veled, hogy ne legyen teljes körű, mert a teljes körűbe esetlegesen beleérthetik a pályázat 
menedzselését. Ez így volt a bizottsági ülésen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én azt gondolom, hogy nem készült el teljesen a határozati 
javaslat és a véleménylap, és ezt így nem lehet tárgyalni. Ennek a napirendi pontnak a 
lezárását javaslom. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal,5 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
Tehát nem lett levéve. 
Akkor megkérem, hogy aki jelen volt, és megírta ezt a véleménylapot, határozati javaslatot, az 
olvassa fel. 
 
Háttérben vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
dr. Ruzsics Balázs megbízott osztályvezető: Tisztelt Képviselő-testület! Valóban én voltam 
ott a bizottsági ülésen, de miután megírtam ezt a véleménylapot a Juhász Andrással dolgoztuk 
át így ebben a témában. 
 
Háttérben vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Szeretném a Balázsékat 
megvédeni, mert ugye hétfőn volt egy szokás szerint maratoni PFB ülés, hétfőn volt egy EEB 
ülés, egy JÜSZB ülés, és én azt hiszem, hogy szerdára elnézést, de nem lehet normális munkát 
elvárni tőlük. Tehát milyen jó lenne, ha időben megkapnánk az anyagokat úgy, ahogy kellene, 
nem a múlt hét pénteken, hanem az előző héten, és akkor szépen időben megtudnánk a 
bizottsági üléseket tartatni, és amikor a jegyzőkönyveket és a véleménylapokat elkészítik, az 
egy kontrollra még a bizottságokhoz visszakerülne, és nem pedig most derülne ki, hogy 
valami másképpen van leírva, valami meg nincs leírva. Csak ez hibázik, aki nem dolgozik, azt 
szokták mondani, olyan rövid idejük van erre, hogy nem lehet normálisan megcsinálni. Ne 
piszkáljuk őket, inkább az legyen, hogy időben legyenek kész az anyagok, ami meg nincs 
kész, az átmegy a következő hónapra és kész. 
 
Lévai Sándorné képviselő PFB elnöke: akkor elmondom ezt a pontot,  
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy új közbeszerzési eljárást 
kíván indítani azzal, hogy a bírálati szempont összességében a legkedvezőbb összegű 
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ellenszolgáltatás. Az ajánlattételi felhívás további pontjai az alábbiak, és itt szeretnék 
válaszolni a Palinak, hogy valóban a megvalósíthatósági tanulmánnyal ott sokat vitatkoztunk, 
hogy hogy legyen, de mivel a pályázat még nem került kiírásra, ezért nem tudjuk felsorolni, 
hogy mit kell megírni, ezért úgy oldottuk meg, hogy a kötelező dokumentáció elkészítése a 
feladata, az volt az utolsó megállapodásunk. 
 
Tehát, a pályázatíró kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat mellékletében szereplő 
szerződés tervezetben az alábbi szempontok érvényesüljenek: 
2.1./ A pályázatírási díj teljesítése 2 részletben történjen, 

- a pályázatírói díj 1. részlete tartalmazza a pályázatok megírását, a kötelező 
dokumentáció elkészítését, a pályázat benyújtását; 

- a pályázatírói díj 2. részletének kifizetésének feltételei a pályázatíró szerződésében 
kerüljenek meghatározásra. 

2.2./ A kötbér minimum összege kerüljön meghatározásra az alábbiak szerint:  
„A  kötbér…. Ft, de minimum az elnyerhető összeg 5 %-a legyen.” 
Én azért kerültem bele a bíráló bizottságba, mert az előzőbe is benne voltam. A IV-es pontban 
pedig ezt a hiba kikerülését próbáltuk kivédeni azzal, hogy: 
 
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázat beadását megelőző utolsó ellenőrzésnél a 
pályázatírótól teljességi nyilatkozatot kér a pályázati anyag tartalmára vonatkozóan. 
 
Az a nagyon fontos, ami itt le volt írva, hogy megvalósíthatósági tanulmány, az kerüljön ki, 
mert nem tudjuk, hogy milyen dokumentációk lesznek, ezért legyen az összes kötelező 
dokumentáció. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a 3-as pontba belekerül a bizottsági véleménylapon 
szereplő 1-2-es pont.  
Akkor tehát felteszem a 3-as pontot: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázatíró személyének 
kiválasztására új közbeszerzési eljárást kíván indítani azzal, hogy a bírálati szempont az 
összességében legkedvezőbb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlattételi felhívás további 
sarkalatos pontjai az alábbiak: 
 
a pályázatíró kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat mellékletében szereplő szerződés 
tervezetben az alábbi szempontok érvényesüljenek: 
1./ A pályázatírási díj teljesítése 2 részletben történjen, 

- a pályázatírói díj 1. részlete tartalmazza a pályázatok megírását, a kötelező 
dokumentáció elkészítését, a pályázat benyújtását; 

- a pályázatírói díj 2. részletének kifizetésének feltételei a pályázatíró szerződésében 
kerüljenek meghatározásra. 

2./ A kötbér minimum összege kerüljön meghatározásra az alábbiak szerint:  
„A  kötbér…. Ft, de minimum az elnyerhető összeg 5 %-a legyen.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a 4-dik pontra megkérdezem Grigalek Lászlót, hogy 
elfogadja-e a jelölést? 
 
Grigalek László képviselő: igen. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: a 4-dik pontra megkérdezem Lévai Sándornét, hogy 
elfogadja-e a jelölést? 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: igen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: mindketten elfogadták. Megkérdezem, hogy Földi Pál 
képviselő elfogadja-e a jelölést? 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm, elfogadom. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen, én még csak annyit szeretnék 
mondani, hogy itt az összességében legelőnyösebb ajánlatnál egyértelműen nem derülnek ki, 
hogy akkor mik lesznek a bírálati szempontok.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felteszem szavazásra Grigalek László jelölését bíráló 
bizottsági tagként. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Felteszem szavazásra Lévai Sándorné képviselő jelölését bíráló bizottsági tagként. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Felteszem szavazásra Földi Pál képviselő jelölését bíráló bizottsági tagként. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Akkor Grigalek Lászlót és Lévai Sándornét teszem fel a 4-es pontban. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Egyben teszem fel a határozati javaslatot a módosításokkal. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

476/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
A 366/2012. (VII.18.) sz. KT határozat hatályon kívüli helyezése és a 453/2012. (IX.28.) sz. 

KT határozat módosítása. (Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztésének 
lehetőségének pályázati előkészítéséről.) (320.sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi a 
366/2012. (VII.18.) sz. határozatát.  
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a pályázatíró személyének 
kiválasztására új közbeszerzési eljárást kíván indítani azzal, hogy a bírálati szempont az 
összességében legelőnyösebb ajánlat. Az ajánlattételi felhívás további sarkalatos pontjai az 
alábbiak: 
 
a pályázatíró kiválasztására kiírt közbeszerzési pályázat mellékletében szereplő szerződés 
tervezetben az alábbi szempontok érvényesüljenek: 
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a./ A pályázatírási díj teljesítése 2 részletben történjen, 

- a pályázatírói díj 1. részlete tartalmazza a pályázatok megírását, a kötelező 
dokumentáció elkészítését, a pályázat benyújtását; 

- a pályázatírói díj 2. részletének kifizetésének feltételei a pályázatíró szerződésében 
kerüljenek meghatározásra. 

b./ A kötbér minimum összege kerüljön meghatározásra az alábbiak szerint:  
„A  kötbér…. Ft, de minimum az elnyerhető összeg 5 %-a legyen.” 
 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az új közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Lévai Sándorné 
és Grigalek László képviselőket, Nikolettiné dr. Tóth Éva jogász és Ertl Mária pályázatíró 
köztisztviselőket, valamint Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót. A  
közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítására a Dobsa Bt.-t kéri fel azzal, hogy a 
közbeszerzési eljáráshoz szükséges valamennyi dokumentációt készítse el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:    1. pontnál azonnal 
                      2. pontnál azonnal 
    3. pontnál döntést követő 1 napon belül 
    4. pontnál a Kbt. rendelkezései alapján. 
 
 
8. napirend: A Fót, „Barackos” területének út-és közművesítés tervezése. (317.sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném akkor, ha visszatérnék az előző napirendre a  
Barackosra vonatkozóan. Felolvasnám, hogy akkor milyen javaslatok érkeztek. 
Egyrészt volt egy olyan módosítás, hogy a terület csapadékvíz elvezetését szikkasztással kell 
biztosítani, ez elhangzott. A 29-es pontra vonatkozóan, hogy a csapadékvíz befogadójaként 
meghatározott Mogyoródi patakon szükség szerint elvégzendő munkák mederbővítés, 
mederkotrás, stb. tervezési munkái és engedélyeztetése, ezt a pontot törölni kell. Itt van a 
végszámlára vonatkozó, amely szerint az első részszámlát az engedélyezési tervnek az 
engedélyező hatósághoz történő igazolt benyújtásával egyidejűleg jogosult kibocsátani. Ennek 
összege legfeljebb a bruttó tervezési díj 30%-a lehet. Itt írja a tervező, hogy ezt kérjük 
módosítani, mert a tervezőn kívül álló okok miatt nem adható be a terv engedélyezésre. Ne 
legyen feltétele a számlázásnak a hatósághoz való tervbeadás. Következő pont, a megrendelő 
késedelmes teljesítés esetén köteles tervező részére késedelmi kamatot fizetni, amelyet a Ptk. 
idevonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni. További módosításokat javasolnak, 
többek között, hogy az elkészült engedélyezési terveket a szerződéskötéstől számított 120. 
napig kell az illetékes hatósághoz szükséges példányban benyújtani, az önkormányzat által 
kapott meghatalmazás kiadás utáni 5. napon belül. A Bartók Béla út - Orgona út 
csomópontjában ötágú körforgalommal és szükséges sárrázó útburkolatok, ide nem 
terveznének körforgalmat. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, tehát erre a 41-es pontra mondtam én, 
hogy ne a hatóságokhoz való tervbeadás legyen, hogy az önkormányzathoz való tervbeadás 
legyen a feltétele. A másik, amiket én nem mondtam, amiket kér, hogy a szerződéskötéstől 
számított 120. napig kell beadni az illetékes hatóságokhoz, ezt ugye nem tudja teljesíteni, 
mert a tulajdonviszonyok rendezetlenek. Nekünk viszont be tudja adni és amikor a 
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tulajdonviszonyokat rendezzük, akkor lehet ezt beadni a hatóságokhoz. Az út kérdés, azt 
pedig a tervezés folyamán való egyeztetések alapján alakultak ki, hogy hogy legyenek az 
úttervezések. Most ezt próbáljuk átvezetni a szerződésekben is. Köszönöm szépen. 
 
Háttérben vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném bejelenteni, hogy ebben a szavazásban én nem 
veszek részt. 
 
Háttérben vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, szerintem ebben semmi olyan nincs, 
ami nem érthető. Egy olyan helyzetbe kerültünk bele, amire előre nem gondolt senki. Van egy 
terület, aminek a tulajdonosával meg kell egyezni. Ez a terület pont keresztülmegy a 
körforgalom alatt teljes hosszában. Amíg nem egyezünk meg, addig a terveket nem lehet 
beadni engedélyezetésre. A Dobsa úrnak itt van a véleménye az előterjesztéshez hozzá van 
csatolva. Hozzá van csatolva az utolsó oldalon, hogy e miatt a dolog miatt fennállnak a 
törvény szempontjából a szerződésmódosítás feltételei. A szerződésmódosítás feltételei, ha 
fennállnak, akkor nem hiszem, hogy ezzel olyan nagyon nagy probléma lehet, az összes többi 
pont az pedig egy ésszerű és logikus módosítás, ami a terv elkészítésekor, a tárgyalásoknál 
mind kialakult. Ugye számtalan egyeztetés van egy ilyen tervezés folyamán, és az eredeti 
elképzelésekhez, hogy hogy legyen a szikkasztás, vagy a csapadékvíz elvezetés, ezek ott már 
megváltoztak, és ez azért van, hogy ezeket és módosítsuk. Nem fontos egyébként, de a 
végeredménye ugyanez lesz. Köszönöm szépen. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bukta András képviselőúr 17,53-kor visszaérkezett, a testület 
létszáma 11 fő. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen. Szerintem az alaphelyzet 
mindenki által érthető, hogy ugye a cég nem tudja beadni engedélyezésre, ezért kért 
módosítást. Erre a közbeszerzési szakértő valóban meg is adta az állásfoglalását. Én úgy 
tudom, hogy amit Alpolgármester úr felolvasott, ez a több pont, ez utána érkezett, tehát ezt a 
közbeszerzési szakértő sem látta, mi sem láttuk, ezért nem tudunk állást foglalni, hogy ez a 
jogszabályoknak megfelel-e, vagy nem felel meg. A közbeszerzésben kötött szerződést 
korlátozott mértékben lehet módosítani. Tényleg ha előre nem látott körülmény van, és 
valamelyik fél lényeges jogos érdekét sérti. Ez lehet az, de amit pluszban kér még 
módosításokat most Alpolgármester úr több pontban felolvasott, én mondjuk magam részéről 
mindet megjegyezni sem bírtam, tehát én ha javasolhatnám, akkor szerintem, ha igaz, talán 
októberben még lesz egy rendkívüli ülés, esetleg azon célszerű lenne tárgyalni. Nem tudom, 
hogy lesz-e, de gondoltam, hogy az oktatási téma, vagy más téma miatt lesz.  Ha nem lesz, 
akkor a következő testületi ülésre, ha a Tisztelt Képviselő-testület úgy gondolja, addig 
körültekintőbben át lehetne ezt gondolni. Köszönöm szépen. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Az Aljegyző asszony által elmondottak alapján én 
indítványozom az előterjesztés napirendről való levételét.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Fábry Béla képviselő úr javaslatát, hogy ezt a napirendi 
pontot napoljuk el, felteszem szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester asszony nem vett részt a 
szavazásban. 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elnapolta „A 
Fót, „Barackos” területének út-és közművesítés tervezése. (317.sz. anyag)” témában 
napirendre vett előterjesztés megtárgyalását. 
 
 
 
9. napirend: Döntés a fóti Somlyó-tó természetes vízutánpótlásának hidrogeológiai 

vizsgálatának elvégzése ügyében. (311.sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az előterjesztést két bizottság tárgyalta és az „A” variációt 
javasolták az első pontban elfogadásra.  
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, ha jól értelmezem, akkor ennek van fedezete ennek 
a 450.000 Ft+ÁFA-nak. Erre szeretnék egy megerősítő választ kapni, hogy ez nem ugyanabba 
a körbe tartozik, mint az 50.000 Ft-nak az elutasítása, ez a 450.000 Ft+ÁFA benne van a 
költségvetésben.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a 3-as pontra a Pénzügyi Bizottság még tett egy 
módosító javaslatot, ami nincs a véleménylapon, tudniillik az anyaghoz csatolt 381-es 
határozat II-es pontjának 2-es pontjában ott van, hogy 1,5 millió forint költséget biztosít az 
Önkormányzat a tó és környéke hasznosítása sora terhére. Elkülönítettünk 1,5 milliót. Nem 
értette a bizottság, hogyha egyszer van a tóra 4 millió, abból elkülönítettünk 1,5 milliót, akkor 
ez a vizsgálat miért a környezetvédelmi keret terhére kell, hogy történjen, és mi azt mondtuk, 
hogy a 381-es KT határozat szerint történjen, ha ezt a Képviselő-testület elfogadja, akkor 
eszerint megy. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: először a két bizottság által javasolt „A” variáció 
elfogadását teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Felteszem a „B” variációt, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 1 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 5 tartózkodás, - elutasítva.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr nem vett részt a szavazásban. 
 
 
Tehát az „A” variációt elfogadtuk, és a 3-as pontban volt még egy módosítás, hogy nem a 
környezetvédelmi keret, hanem a 381/2012. sz. KT határozat 2-es pontjában megjelölt 
elkülönített 1,5 millió forint terhére. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Egyben tenném fel, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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477/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a fóti Somlyó-tó természetes vízutánpótlásának hidrogeológiai vizsgálatának 
elvégzése ügyében. (311.sz. anyag) 

 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Somlyó-tó természetes 
vízutánpótlásának hidrogeológiai vizsgálatát a Smaragd-GSH Környezetvédelmi Szolgáltató 
Kft. (1114 Budapest, Villányi út 9.) végezze el 450.000,- Ft + ÁFA áron.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
hidrogeológiai vizsgálatot rendelje meg a Somlyó-tó természetes vízutánpótlásának 
fontossága, valamint a tó ismételten biológiailag öntisztulóvá tétele érdekében.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./-2./ pontokban 
meghatározott kötelezettségvállalás fedezetét a 381/2012. sz. KT határozat 2-es pontjában 
megjelölt, elkülönített 1,5 millió forint terhére biztosítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: határozathozataltól számított 30 napon belül. 
 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester, mint ülésvezető, az ülésvezetés 
jogát átadja Pozderka Gábor alpolgármester úrnak. 
 
 
 
10. napirend: A Kisalagi temető területén új ravatalozó építése.(313.sz. anyag) 
 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, elsőként azt indítványoznám, hogy a 
jegyzőkönyvhöz azt a dokumentumot, amit Dr. Vörös László Mihály jegyez, és amit 
gondolom minden képviselő társam megkapott, a különvélemény című dokumentumról van 
szó, ezt a jegyzőkönyvhöz, mint írásban beadott hozzászólást csatoljuk. Azt gondolom, hogy 
nagyon fontos dolgokat mond el a Vörös úr, mindenki láthatja ezt a szöveget. Tulajdonképpen 
azt lehet mondani, hogy ennek alapján felvetődik a Kft. ügyvezető igazgatójának a 
felelősségének a kérdése is, hogy vajon mi az oka annak, hogy szabotálja ezt a munkát. Tehát 
mindenképpen azt javaslom, hogy ezt az ügyet külön ki kellene vizsgálni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, én nem tudom, hogy hol olvastad ki ezt 
a különvéleményből, hogy az ügyvezető szabotálná a munkát, mert erről szó nincs, vagy 
akkor megint nem egyformán értelmezzük a dolgokat. A Kft-nek az ügyvezetője tudomásom 
szerint ezt a tervet felvállalásként adta a településnek, magyarul ingyen tervezte. Nem tudom 
miért mondjuk azt, hogy szabotálja a munkát. Azt biztos, hogy a jogerős építési engedély az 
jelentős késedelmet szenvedett, gyakorlatilag a pályázatkiírás előtti napokban kaptuk meg, 
több dolog miatt, legfőképpen azért, mert a temetővel szomszédos területek azok 
gázszolgalmi joggal terheltek, és a szolgalmi jogok miatt nagyon jelentős késedelmek voltak. 
Ha a véleménylapokat megnézzük, akkor a Pénzügyi Bizottság pontosan erre kérdez rá, 
amikor azt mondja a 6-os pontban, hogy: „a Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 
vizsgálja meg a gázközmű tulajdonos hozzájárulás több, mint 3 hónapos kiadására miért várt 
a Polgármesteri Hivatal, ami a pályáztatás jelentős késlekedésével járt.” 
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Én nem hiszem, hogy az ügyvezető úrnak akkora hatalma lenne, hogy a gázközmű 
tulajdonosok helyett késleltesse a pályázatot arra a terve, amit ő készített. 
7-es pontban „a Képviselő-testület felkéri a nyertes ajánlattevő Fóti Közszolgáltató Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a beruházás befejezése után készítsen 
beszámolót (írásban) a beruházás pénzügyi és műszaki adatainak bemutatására.” 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót alpolgármester úr, egy kérdéssel 
kezdeném, hogy a pályázat kiírásában a nyertesség feltételeként egyértelműen akkor ezek 
szerint a legalacsonyabb ár szerepelt, vagy az összességében legkedvezőbb ajánlat? Ezt jó 
lenne tudni. A bizottsági határozat, ami ott van Önök előtt, ami egy vélemény: „a Bizottság 
nem javasolja a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-t a beruházás 
kivitelezésére, különös tekintettel arra, a PFB. által csatolt Dr. Vörös Mihály külső bizottsági 
tag által készített (könyvvizsgálói anyag) különvélemény alapján”. Én nem fogalmaznék úgy, 
ahogy Fábry képviselő úr fogalmazott, de le vannak benne olyanok írva, hogy gyakorlatilag a 
Fóti Közszolgáltató nem vehetett volna részt az eljárásban. Nem tudom, hogy ennek utána 
néztek-e. A bizottsági ülésen kértük a Jegyző asszonyt, hogy ennek nézzenek utána, hogy 
Vörös doktorúr ezt a megállapítását mire alapozza.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ezt a Vörös doktorúrtól kellene megkérdezni. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: igen, de a Vörös doktorúr nem volt ott, viszont a 
bizottsági ülésen a Jegyző asszony ott volt, és azt mondta, hogy ennek utánanéznek. Tehát mi 
erre való tekintettel azt mondtuk, hogy ne a Kft. Az pedig az én kérdésem, hogy én 
emlékszem, amikor ez az egész elindult, hogy akkor pont a Kft. volt az, akik nagyon 
határozottan állították, hogy ezt az egész beruházást 11-12 millió forintból el lehet végezni. 
Megjegyzem, hogy nem is értem, hogy mi a „franc” kerül 15 millió forintba. Ötvenvalahány 
négyzetméteres építményről beszélünk, plusz még egy ötven négyzetméteres területről, ami 
fölött csak tető van. Tehát egy ötven négyzetméteres építményről beszélünk, meglehetősen 
szegényesen közművel ellátva, tehát nem úgy mint egy családi ház, nem úgy kell szigetelni, 
nem úgy kell közművesíteni, stb…nem ragozom. 160-170.000 Ft/m2-ért kulcsrakész családi 
házakat építenek számlával, ÁFA-val, minden. Ha én ezt az ötvenvalahány négyzetmétert a 
15 millió forinttal próbálom valahogy összehozni, akkor 400.000 Ft fölött van a négyzetméter 
ár. Most ne a szigorú négyzetméterbe kössenek bele, hanem ha van egy száz négyzetméteres 
tető, és az alatt egy ötvenvalahány négyzetméteres építmény 15 millió forintért rettenetesen 
sok. Egész egyszerűen nem hiszem el, hogy ennyibe kerül. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester úr visszaadja az ülésvezető jogát 
Cselőtei Erzsébet polgármesternek. 
 
Szabó Laura városgazdálkodási ügyintéző: lehet, hogy félreérthető volt, de az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot választottuk ki, ebben az árnak volt szerepe, a 
teljesítési határidőnek, mert ez volt az egyik legfontosabb szempont és a másik pedig a vállalt 
jótállás. Ennek a háromnak az ismeretében gondoltuk azt, hogy ez az összességében 
legkedvezőbb ajánlat, de miután már a Közszolgáltató Kft. is lebonyolított egy pályázatot és 
minden ár teljesen hasonló szórással van, én nem tudom elképzelni, hogy ezt újabb kiírással 
olcsóbban meg tudnánk csináltatni. Tizenhat vállalkozónak kiküldtük az ajánlatkérést, ebből 
három érkezett be, és egy érvénytelen volt. Kettőből lehetett választanunk. Újabb ajánlatot 
lehet csinálni, de csak az időt húzzuk vele. Köszönöm.  
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Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, tehát a Dr. Vörös Mihály László 
különvéleményének első pontja az alábbiak szerint szól: „a város lakóközösségeinek elemi 
érdekét szolgáló a 2010-2014. évi gazdasági programban is szereplő beruházás 
előkészítésének, tervezésének, költség kalkulálásának szemléletes módszere az alábbi 
terjedelmes előterjesztések tükrében teljesen ellentmond az ésszerűség, költségtakarékosság 
„józan paraszti” fejlesztés logikájának.”  
A harmadik pontban pedig az alábbiakat fogalmazza meg: „a Közszolgáltató Kft. 
önkormányzat általi kiválasztása ezen közbeszerzésen vitatható, igen fonákhelyzetet tükröz. 
Fót város Önkormányzata 100%-os tulajdonában álló non-profit cég ugyanis elvileg nem 
vehetett volna részt az eljárásban. 
1. A hatályos számviteli törvényi rendelkezések értelmében ez szabálytalanul működik, 19 
millió Ft veszteséggel zárta a 2011-es évet, nincsen a tulajdonos testület által elfogadott 
mérlege.  
2. Nem képes teljesíteni az alapító okirat előírásait. 
3. Nem rendelkezik a beruházás elvégzéséhez szükséges építési kapacitással, 
szakértelemmel.” 
Nem olvasom tovább, ez volt az, aminek alapján én azt mondom, hogy itt valami nem kerek, 
köszönöm. 
 
Koncz János képviselő: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. Meg szeretném 
kérdezni, hogy a Kft-nek van-e kőművese, ácsa, mert ha nincs, akkor alvállalkozónak fogja 
kiadni, úgy mintha mi idegen céget bíznánk meg. December 31-vel be fogják zárni a temetőt. 
Most addig vacakolunk itt, amíg megjönnek a hidegek, le kell állítani az építkezést. Akkor 
csak majd tavasszal lesz ez folytatva. Köszönöm szépen.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: én azzal folytatnám, amivel a Laura elkezdte. Még 
egyszer felhívom a figyelmet, hogy ez a második kör, és a második körben sem történt 
lényeges változás az árajánlatok között. Tehát ugyanaz az ár. A jó idő, meg közben eltelt. 
Valóban meg lehet újra hirdetni ez az egyik dolog. A másik, hogy az az ár, ami be lett először 
állítva, az nem a 2012-es ár alapján lett beállítva, hanem a 2010-es árak alapján lett beállítva a 
ravatalozónak a költsége. A harmadik dolog az, hogy mi azt gondoltuk, hogy örültünk neki, 
hogy a Kft. adta be a legelőnyösebb ajánlatot, mert ha a temetés szervezését meg kell 
szervezni, és ugyanabba a kézbe van a szervezés meg a kivitelezés, akkor sokkal jobban tudja 
csoportosítani a dolgokat és szervezni, tehát ez mellette szól. Az utolsó amit Vörös doktor 
véleményével kapcsolatosan szeretnék elmondani, ő ebben a levelében a második pontban, 
hogy időütemezés költségtervét nem lehetett tárgyalni, mert nem készült el és nem került 
beterjesztésre, én úgy emlékszem, hogy ezt a Géza elkészítette annak idején, hiszen úgy 
kaptuk a 11 millió forintot, hát fel voltak sorakoztatva, hogy miket kell csinálni. A pénzügyi 
bizottság kint volt a helyszínen, hogyha vissza emlékeztek rá, úgy állította a Géza össze a 
anyagot és úgy lett megtervezve. Végezetül szeretném, ha a véleménylapnak a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság határozatának az utolsó sorát elolvasnák, szavazat: 5 igen (tartózkodás és 
ellenszavazat nélkül). Vörös doktor ott volt, tehát attól, hogy az aggályait leírta, ő is 
megszavazta, mert úgy látta, hogy ez a dolog nem halasztható tovább. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: nem ezzel húzzuk az időt Alpolgármester úr. Az 
idő már másfél éve húzódik, tehát ennek a ravatalozónak már rég állni kéne, ezt mindannyian 
tudjuk. Én elnézést kérek, hogy előbb, amikor a Laura beszélt és kifakadtam, csak nem értem 
a fóti vállalkozókat, mikor mindenki arra panaszkodik, hogy nincsen munkája és sokszor 
telefonálgatnak képviselőknek, meg megkeresik őket, hogy nincs-e valami munka, hát öregem 
pályázzál. És akkor ezek szerint kapott tizenhat vállalkozó ajánlattételi felhívást, és arra nem 
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voltak képesek, hogy vagy beküldjék, vagy szabályosan kitöltsék. Hát ez egy röhej, hát ez egy 
nonszensz. Folyamatosan azt kérik számon a fótiak a képviselőkön, hogy miért nem a helyi 
vállalkozókat támogatjuk, én magam is mondtam, hogy mért nem támogatjuk a helyieket. Hát 
tessék. Akkor most mi erre a válasz? Ennyi eszük van? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Tehát különvélemény elején Vörös 
Mihály elismerte, hogy ő ezt a határozatot egyébként megszavazta, de vannak neki 
fenntartásai, de nem szeretné ő sem, hogy a ravatalozó építése még további késedelembe 
essen. Lassan kezdünk nevetségessé válni, hogy két évvel ezelőtt eldöntjük, hogy építünk egy 
ravatalozót, az oké, hogy a jogerős építési engedélyt nehezen kaptuk meg, de hogy nem 
tudjuk ezt sem befejezni, azért az már botrányos. Az, hogy a Közszolgáltató Kft. miért nem 
vehetne részt ezen a pályázaton, ennek az indokát nem értem, mert a Kft. saját cégünk, azt 
mondtuk, hogy vállalkozzon, nincs kizáró ok. Az, hogy a tavalyi éve veszteséges volt, az nem 
kizáró ok, az összes többi meg fikció. Attól, hogy neki az előző évben vesztesége volt, attól 
még az idén ilyen pályázaton indulhat. Nincs leírva sehol, hogy nem indulhat. Nincs ilyen 
törvény, hogy nem indulhat. Ez nem közbeszerzés Misi, és te nem vagy jogász és mégis 
jogászkodsz. Ez nem közbeszerzés. Én sem vagyok jogász, de nem is okoskodok helyette. Én 
szeretném, ha végre már elindulna valami és valóban be is tudnánk fejezni. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Én is megfogom szavazni, szeretném jelezni, de az 
igen szavazatom mellett szeretném azt is mondani, hogy amennyiben itt a jogi anomáliák 
miatt valami probléma támad, márpedig a Vörös doktor azt is leírta, hogy mind az eddig el 
nem fogadott 2011. évi mérleg kapcsán felmerül például a kérdés, hogy tudatában van-e a 
tulajdonos testület, hogy mire költötte a Kft. a fejlesztési támogatást, illetve képes-e 
elszámolni azzal a pénzzel. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a kérdéseket nem lehet 
lesöpörni azzal az asztalról, hogy ezek fikciók. Akkor azt kell mondani, hogy a Vörös doktor 
téved, mert meg sem kapta a pénzt. Én a Vörös doktornak a kérdéseit komolynak tartom, mert 
én őt egy komoly embernek tartom és azt gondolom, hogy az ő felvetéseivel érdemben 
foglalkoznunk kell. Tehát vagy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság mondja azt, hogy akkor 
kivizsgálja ezt az ügyet, vagy akkor felkérjük a Felügyelő Bizottságot, hogy vizsgálja ki és 
adjon egy jelentést nekünk, vagy a belső ellenőrt kérjük arra, hogy nézzen utána ezeknek a 
dolgoknak, tehát ezeket a dolgokat nem lehet úgy kezelni, mintha meg sem történtek volna, 
mint valami fikciót. Erre megnyugtató érdemi választ kell adni mindenki számára. Köszönöm. 
 
Koncz János képviselő: köszönöm szépen a szót. A Borikát annyival szeretném kiegészíteni, 
hogy akkor szavazta meg a Vörös doktor, amikor kétszer szóltam neki, hogy legyen szíves és 
szavazza meg, és tegyünk pontot ennek a ravatalozónak a végére, mert most mondom, ha 
december 31-re nem lesz kész, akkor vizsgálatot kezdeményezek az ellen, aki hibás volt. 
Köszönöm szépen. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Én rövid leszek. Két adalék ahhoz, 
hogy miért lehet ilyen drága ez a költségvetés. Az egyik, hogy még nem találtak föl vízszintes 
síkban ellipszis alakban kifeszíthető zsinórt, márpedig ennek a ravatalozónak a falai a tervek 
szerint ellipszis, vagy valamilyen görbe alakúak, tehát ezt nem lesz könnyű fölfalazni az 
illetőnek. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén én ezt elmondtam annak idején, hogy a 
szögleteshez képest, ez egy kicsit „húzós” lesz, hát ”húzós” is lett. A másik, hogy bontani is 
kell, és a bontásnak a költsége is terheli ezt az egész mutatványt, úgy hogy ez a két dolog 
megdobja egy sima építéshez képest a költségvetést. Ezért lehet szerintem ilyen magas az ár. 
Köszönöm. 
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző: egy pontosítást szeretnék eszközölni. A határozati javaslat 3-
as pontjában tisztelettel javaslom a legalacsonyabb ajánlatot adó szövegrész törlését. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több hozzászólást nem látok. Akkor a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság javaslatát teszem fel, először a 6-os pontra: 
„6./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a gázközmű tulajdonos 
hozzájárulás több, mint 3 hónapos kiadására miért várt a Polgármesteri Hivatal, ami a 
pályáztatás jelentős késlekedésével járt.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
„7./ A Képviselő-testület felkéri a nyertes ajánlattevő Fóti Közszolgáltató Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a beruházás befejezése után készítsen 
beszámolót (írásban) a beruházás pénzügyi és műszaki adatainak bemutatására.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 3-as pontban volt még egy módosítás, hogy a legalacsonyabb ajánlatot adó szövegrész 
kerüljön ki 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Egyben tenném fel a határozati javaslatot az A variációval, a 6-os és 7-es ponttal és a 
módosított 3-as ponttal. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 
 

478/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
A Kisalagi temető területén új ravatalozó építése (313.sz.anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, A Kisalagi temető 
területén új ravatalozó építése” tárgyú a 398/2012. (IX.19.) KT határozat 2./ pontja alapján 
lefolytatott vállalkozói ajánlatkérői eljárást eredményessé nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Kisalagi temető 
területén építendő új ravatalozó kivitelezési szerződésének fedezetére megemeli a meglévő 
keretösszeget összesen bruttó 4.131.593 Ft-al a 2012. évi Költségvetés Felhalmozási kiadások 
„Csapadékvízelvezetés” soráról, így összesen bruttó 15.131.593 Ft keretösszeget biztosít az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetés II.1. Beruházási kiadások Áfával „Kisalagi temető 
ravatalozójának kivitelezésére” sorára. 
 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
vállalkozói ajánlatkérői eljárás nyertes ajánlattevője az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
adó Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft.  

 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban 
meghatározott nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg, azt írja alá. 
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5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 2./ pontban 
foglalt döntés alapján, Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. 
(II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állíttassa 
össze és terjessze be a Képviselő-testület 2013. évi február havi rendes ülésére, a költségvetési 
rendelet módosítása végett. 
 
„6./ A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy vizsgálja meg a gázközmű tulajdonos 
hozzájárulás több, mint 3 hónapos kiadására miért várt a Polgármesteri Hivatal, ami a 
pályáztatás jelentős késlekedésével járt.” 
 
„7./ A Képviselő-testület felkéri a nyertes ajánlattevő Fóti Közszolgáltató Kiemelten 
Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a beruházás befejezése után készítsen 
beszámolót (írásban) a beruházás pénzügyi és műszaki adatainak bemutatására.” 
Felelős: 1.,2.,3.,4.,5. pont Cselőtei Erzsébet polgármester 
   6. pont:  Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
   7. pont: Szent-Iványi Géza ügyvezető 
Határid ő: 1./ azonnal, 2./ azonnal, 3./ azonnal, 4./ vállalkozási szerződés megkötése: 
2012. október 31., 5./ 2013. február 28., 6./ azonnal, 7./a beruházás befejezését követően 
azonnal 
 
 

 
11. napirend: Fót Város Polgármesteri Hivatal épületének sürgős felújítási munkái. 

(316.sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: átadom a szót Alpolgármester úrnak, ezt az előterjesztést ő 
jegyzi. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm a szót, a PFB megtárgyalta és 3,6 millió forint 
keretösszeget javasolt. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB a határozati javaslatot elfogadásra javasolja 3,6 
millió forinttal. A JÜSZB a határozati javaslatot elfogadásra javasolja. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Az eredeti határozati 
javaslatban az 5 millió forintos összeget támogatjuk, és szeretném megkérni a Képviselőket, 
hogy ezt az 5 millió forintot fogadják el. A 3,6 millió forint az egy bekért indikatív 
árajánlaton alapul, amiből több is lehet. A bontás során kiderülhetnek ilyen- olyan dolgok, 
megemelkedhet ez az összeg 20-30-40%-kal is. Az 5 millió forintos keretösszeget lényegesen 
biztosabbnak érzem. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, felteszem a PFB javaslatát, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, 4 ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Tehát elfogadtuk a 3,6 millió forintot. Egyben teszem fel a határozati javaslatot a bruttó 3,6 
millió forinttal. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, 2 ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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479/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Polgármesteri Hivatal épületének sürgős felújítási munkái. 

(316.sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Önkormányzat Polgármesteri Hivatal épületeinek műszaki állapotából következő, főleg a 
közvetlen élet- és balesetveszély elhárítását célzó szükséges munkálatokat elvégezteti. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./-es pontban 
meghatározott ács, kőműves, és egyéb munkálatok elvégeztetésére bruttó 3.600.000, -Ft, 
azaz –hárommillió-hatszázezer forint- keretösszeg erejéig a költségvetés céltartalékok között 
szereplő általános tartalék sorról biztosítja a pénzügyi fedezetet. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott indikatív ajánlatkérői eljárás nyertes ajánlattevője a legalacsonyabb ajánlatot 
adó. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 3./ 
pontban meghatározott nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse meg, azt írja alá. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2./ 
pontban foglalt döntés alapján, Fót Város Önkormányzatának, az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó 
rendeletalkotási javaslatot, állítsa össze és terjessze be a Képviselő-testület 2013. év február 
havi rendes ülésére, a költségvetési rendelet módosítása végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./azonnal 2./ azonnal, 3./ azonnal, 4./ vállalkozási szerződés megkötése: 2012. 
október 31., 5./ 2013. február 28. 
 
 

 
12. napirend: Csomád Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal 

létrehozására irányuló megkeresése. (315.sz. anyag) 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Csomád község önkormányzat Polgármesterétől egy 
kérelem érkezett, hogy közös önkormányzati hivatalt szeretnének létrehozni, szeretnének 
Fóthoz csatlakozni. 

 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Kérdésem lenne elsőként, hogy vajon Csomád 
Dunakeszit, Gödöt megkereste-e hasonló típusú kérésével, és van-e információnk, hogy a két 
említett önkormányzat milyen választ adott. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Amit az 
előbb említettek, talán Gráf képviselő úr, hogy a törvény szerint nem lehet elutasítani, ez tény 
és való, de ez nem csak ránk vonatkozik, hanem minden egyes olyan településre, akit Csomád 
megkeresett. Csomád megkereste Dunakeszit, Gödöt, a mi információnk szerint mindkét 
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település „lepattintotta”, ők úgy gondolják, hogy ezt a jogszabályt nekik nem kötelező 
betartani. Úgy tudjuk, mert utánakérdeztünk, hogy mindkét településnek van közös 
közigazgatási határa Csomáddal. Az is felmerült még a bizottsági ülésen, hogy vajon ennek a 
leendő együttélésnek mik lennének ránk nézve az előnyei és mik lennének a hátrányai. Előnyt 
nem tudtunk felvonultatni, egy darabot sem, viszont hátrányt annál többet. A közös 
polgármesteri hivatallal kapcsolatosan közös ügyek és közös Képviselő-testületi döntések is 
szükségesek majd különböző témákban,  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: amik a közös hivatalt érintik azokban igen. Valaki 
adjon tájékoztatót, hogy mivel jár. Senki nem tudja, mivel jár a közös polgármesteri hivatal, 
de a jelenlévők mindegyike azt mondta, hogy csak a hátrányával járna. Tehát a kérdésemet 
Jegyző asszonynak teszem fel, mert a bizottsági ülésen ő is azt mondta, hogy a 
közösködésnek csak hátrányait éreznénk, az előnyeit nem. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Nyilván azért kérdeztem, mert arra voltam 
kíváncsi, hogy vajon a két említett város, Dunakeszi és Göd hogyan viszonyult ehhez a 
kérdéshez, azt gondolom, hogy fontos, az mértékadó lehet számunkra is. Őszintén szólva 
abban bíztam, hogy Dunakeszi, amelyiknek polgármestere egyben országgyűlési képviselőnk 
is, és ezt a járási egész „katyvaszt” nyilván megszavazta, mint FIDESZ képviselő, 
nagyvonalúan el fogja intézni a Dunakeszi Önkormányzatnál, hogy mint járásközpont a 
Csomádiak ügyének a kezelését is az ő polgármesteri hivatala magához vegye. Hát a hírek 
alapján elutasította Dunakeszi, én ezt egy elég méltánytalan eljárásnak tartom, igazából azt 
mondanám, hogy legyünk nagyvonalúak és ajánljuk fel a Csomádiaknak, ezt az 
együttműködést, de látva a két járáshoz tartozó városnak ezt az elutasító magatartását, én azt 
gondolom, hogy akkor nekünk nem kell ilyen nagyvonalúnak lennünk, különösen akkor, 
hogyha semmi előnye nem származik a városnak ebből. Akkor bízzuk ezt az illetékes 
hatóságra, aki majd el fogja dönteni, mert ha jól gondolom, akkor csak lesz valaki, aki elfogja 
dönteni, hogy ki legyen az, aki a Csomádiaknak a polgármesteri hivatali feladatait ellássa. 
Köszönöm szépen. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm a szót. Igazándiból az, hogy előny, vagy hátrány, 
azt egyikünk sem tudja. Ez egy új dolog az új Ötv-ben, az új közös önkormányzati hivatal. 
Egy biztos, amit én kifejtettem a bizottsági ülésen, és azt hiszem mindegyik bizottság ülésén, 
hogy azáltal, hogy közös hivatal jön létre, új hivatal kialakítása, új szabályzatokkal, új 
rendszerrel, hogy itt is hivatal, ott is hivatal. Tehát az amúgy sem könnyű hivatali életünket, 
aminek azért látjuk a szösszeneteit, akkor azért, mint felelős vezető elgondolkodtat, hogy 
ugyan hogy fog ez működni és mennyivel nehezebben, és ezt az aggályomat fejeztem ki. 
Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, én javaslom, hogy aki a térképre 
hivatkozik, először nézze meg. Én megnéztem, egy 50 méter hiányzik ahhoz, hogy 
Dunakeszinek és Csomádnak legyen közös közigazgatási határa. Tehát majdnem van, de 
nincs. A törvény meg azt írja, hogy akkor köteles fogadni, hogyha közös közigazgatási határa 
van.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: az igaz, hogy marad Göd, meg Fót, de ha a határozati 
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javaslatot figyelmesen elolvassátok, akkor Fót nem azt mondja ki ebben a határozati 
javaslatban, hogy nagyon várjuk Csomádot, hanem azt hogy elviekben támogatja, és 
tárgyalásokat kezdeményezzen arról Polgármester asszony és Jegyző asszony, hogy a közös 
hivatalnak mik a feltételei és hogy hogyan lehet ezt létrehozni. A gödi határozatot én nem 
ismerem, ebben nem merek nyilatkozni, hogy ők elutasították, vagy nem. Tehát én is osztom 
Jegyző asszony aggodalmait. Nem könnyű feladat, új helyzet elé állít, és ezek mindig, főleg 
amíg nem tudjuk a pontos dolgokat, addig jogosan töltenek el bennünket kételyekkel. Ha a 
Csomádi emberekre gondolok, akkor egy kicsit logikusabb lenne, ha Fótra kellene bizonyos 
ügyek intézésére átjárni, mint Gödre, de mondhatjuk azt is, hogy ez érdekel bennünket a 
legkevésbé. Ez az elvi döntés szerintem az még nem egy végleges dolog, úgyhogy azt, hogy 
mi ezt elviekben támogatjuk, azt el tudom fogadni. Köszönöm szépen. 
    

Fábry Béla képviselő: kérdésem lenne, a polgármesteri beszámolóban szerepel egy olyan 
bekezdés, amely úgy szól, hogy „megbízást adtam Jegyző asszonynak, hogy a közösen 
kezdeményezzünk személyes találkozót Csomád polgármesterével a közös hivatal felállítására 
irányuló megkeresésük tárgyában”. Létrejött-e ez a találkozó, van-e valamilyen informális 
egyeztetés, járt itt-e már nálunk valaki a Csomádiak közül körbenézni, hogy hova tudna 
beköltözni? Tehát történt-e már valami, mert ugye nagyon sok idő nincs. Azt gondolom, hogy 
megfontolt döntést kell hozni, és a saját nehéz helyzetünket nem kéne még tovább nehezíteni. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm, tulajdonképpen a Csomádi Önkormányzat 
Polgármesterének megkeresését követően Polgármester asszony nekem levelet írt, tehát 
pontosítást eszközölnék ehhez a polgármesteri beszámolóhoz. A levélnek az volt a lényege, 
hogy felkért engem, hogy számításokkal, és mindenféle előkészületekkel legyen egy 
Képviselő-testületi előterjesztés, aminek a határideje október 12-e volt. Tehát ez az 
előkészítés, amit lát képviselő úr, ennek alapján nem tehetek mást, hiszen azt gondolom, hogy 
Képviselő-testületi felhatalmazás nélkül, bár előzetes információk lehetnek, azok vannak, de 
először a Képviselő-testületnek dönteni kell arról, hogy mi a szándéka. A felhatalmazás 
alapján azonnal megindulhat ez a koordináció. Az alapfeladatomat elvégeztem, az 
előterjesztés itt van Önök előtt, tárgyalható, és erről tájékoztattam Polgármester asszonyt. 
Köszönöm. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, akkor tehát módosítás nem volt, az 
eredeti határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 3 ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

 
480/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 

Csomád Község Önkormányzatának közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló 
megkeresése. (315.sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta Csomád Község Önkormányzata 

közös önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megkeresését és úgy dönt, hogy 
elviekben támogatja, hogy Csomád Község Önkormányzatával közös Polgármesteri Hivatal 
kerüljön kialakításra az új önkormányzati törvény előírásai alapján.  

 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a jegyző bevonásával kezdje meg 

a tárgyalásokat Csomád Község Önkormányzat polgármesterével, és jegyzőjével a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásáról és a koordináció eredményeként, a közös 
önkormányzati hivatal létrehozásának előkészítésére vonatkozó előterjesztést – az 
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intézkedési tervvel és megállapodás tervezettel – terjessze be a Képviselő-testület munkaterv 
szerinti soron következő rendes ülésére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: 2012. október 17., a feladatok ütemtervére vonatkozóan 2012. november 25. 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: a JÜSZB javaslata, hogy: 
A Bizottság nem javasolja a közös polgármesteri hivatal létrehozását Csomád községgel, 
különös tekintettel arra, hogy Csomád Község Képviselő-testülete ebben az ügyben  
Dunakeszi város és Göd város Képviselő-testületét már megkereste. Az Mötv. hatályos 
rendelkezései szerint pedig sem Gödnek, sem Dunakeszinek a közös hivatal létrehozására 
indított csomádi kezdeményezést elutasítani nem állt jogukban. 
Felkérjük a Képviselő-testületet, hogy szólítsa fel Dunakeszi város polgármesterét arra, hogy 
az Mötv. rendelkezéseit betartva Csomád községgel közös hivatal létrehozásáról tárgyalásokat 
kezdeményezzen. 
Szavazás eredménye: 1 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 4 tartózkodás, - elutasítva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr nem vett részt a szavazásban. 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
 
 
13. napirend: Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás és a tagok helyzetéről a 

2013. évi január 1-ei jogszabály változásokra tekintettel. (318.sz. anyag) 
 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm. Tisztelt Képviselő-testület, amint az 
előterjesztésből is kitűnik, nem egy egyszerű problémáról van szó. Azért készült ez a 
tájékoztató, és azért éreztem igényét, hogy Önök elé tárjam, mert augusztusban a jegyzői 
kollégiumnál készült egy olyan jogi, vagy jegyzői előterjesztés, amely azt mondta, hogy 
megszűnik a Társulás a törvény erejénél fogva. Ehhez képest szeptemberben egy újabb 
jegyzői kollégiumi ülésen arról tájékoztattak, hogy nem szűnik meg a Társulás a törvény 
erejénél fogva, azért mert készült egy kormányhivatali vélemény. Ezek után ebben a 
kérdésben én úgy gondoltam, hogy nem kívánok határozatot hozni a jegyzői kollégiumon, és 
ez irányba kifejeztem szándékomat, és abban állapodtunk meg, hogy először mi magunk 
Fóton ezt a jogi helyzetet tisztázzuk, megbeszéljük, és majd úgy a jegyzői kollégium újból 
tárgyalja. Ezt mindenképpen egyébiránt tárgyalni kell és foglalkozni kell vele, hiszen a 
kistérségi társulások ha így, ha úgy gondolkodunk róla, a becsatolt anyagból látni, ahány jogi 
vélemény, annyi féle. Egy biztos, hogy a kistérségi társulásoknak az átalakítása tekintettel 
arra, hogy az új Ötv-ben erre nincs mód, át kell hogy alakuljon, módosítani kell. Itt most az a 
kérdés, hogy a kistérségi társulás Dunakeszin miként fog hozzákezdeni a további lépésekhez, 
mik azok, aminek alapján ő a lépéseket meg fogja tenni, mert biztos, hogy abba az irányba fog 
elmenni, hogy a társulási megállapodást módosítani fogja. Itt újból egy olyan helyzet áll elő, 
amit ez a tájékoztató anyag tulajdonképpen bevezet, hogy akkor hogyan tovább, mik azok a 
lépések, mit kell tennünk, és hogyan tudunk tovább gondolkodni. Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót. Ennek az anyagnak a kapcsán a 
legfontosabb kérdés, hogy a Képviselő-testület mit akar. Tehát mit akarunk, akarunk-e 
Dunakeszivel, illetve a Dunakeszi-Göd-Fót-Mogyoród Kistérségi Társulással 2013. január 1-
től módosítva, már nem mint Kistérségi Társulás, hanem települési önkormányzati társulás, 
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vagy nem tudom hogy fogják ezeket hívni, továbbra is együtt működni és kooperálni. Ugye az 
elmúlt egy évben többször is szóba került az, hogy Fót lépjen ki ebből a Kistérségi 
Társulásból különös tekintettel az orvosi ügyelet ellátása körül történt anomáliákra, tehát ez a 
legfontosabb kérdés. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy nem akar Dunakeszivel egy 
Kistérségben lenni, vagy Göddel, Mogyoróddal, akkor egész egyszerűen az alapító okirat 
módosítását nem fogadja el, és akkor a törvény szerint egész egyszerűen kötelezően a 
Kistérségnek ki kell mondani a saját megszűnését. Utána jön a következő, amit itt látok is a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménylapján, hogy Csomáddal és Mogyoród 
polgármesterével a polgármester vegye föl a kapcsolatot egy települési társulás esetleges 
megalakítása céljából. Ugye, ha a Kistérségi Társulás megszűnik, akkor fölvetődik az a 
kérdés, hogy mi lesz az orvosi ügyeletnek a sorsa, hiszen az orvosi ügyeletet ellátó 
szervezettel az Emergency Kft-vel a Kistérségi Társulás kötött egy szerződést, ami három 
vagy négy évre szól. Kérdés az, hogy mi lesz akkor ezzel a szerződéssel, ha maga a Kistérség 
megszűnik, hiszen akkor az egyik szerződő fél megszűnik. A másik dolog, hogy abban az 
esetben, ha a Kistérségi Társulás megszűnik, akkor onnantól fogva Fót ismét saját maga 
rendelkezhet az OEP finanszírozásával, ha jól tudom, mert most az Emergency felé megy az 
OEP finanszírozásunk. Tehát egy részét képezi az orvosi ügyelet finanszírozásának. Ha a 
Kistérség megszűnik, akkor az OEP finanszírozásunk itt marad, mi használhatjuk föl. Azt 
jelenleg mindenki tudja, hogy éves szinten több millió forint kiadásunk van, ennek a 
tevékenységnek a kiszervezése miatt. Tehát évente Fót városának több millió forintba kerül az 
orvosi ügyelet ellátása azért, mert a Kistérség szerződést kötött ezzel a céggel. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, tehát ha jól értelmezem, akkor ez az előterjesztés 
egy tájékoztató. Az előterjesztésből világosan kiderül, hogy igazából ebben a kérdésben, tehát 
a Kistérség igen, vagy nem kérdésében 2012. július 31-ig voltunk döntéshelyzetben, tehát ha 
komolyan gondolta volna az önkormányzat azt, akkor azt az előző félévben kellett volna 
elővenni. Így, eső után köpönyeg, tehát igazából majd 2013. január 1. után leszünk 
döntéshelyzetben, hogy akkor akarjuk-e a dolgot, vagy nem. Azt gondolom, hogy ez az 
előttünk lévő két hónap figyelemmel a Csomáddal való tárgyalással is, hogy lesz-e közös 
polgármesteri hivatal, vagy nem, alkalmat teremt arra, hogy arról is tárgyaljunk, hogy vajon 
velük, illetve Mogyoróddal akarunk-e valamiféle kistérségi együttműködést. Akkor ezt a két 
dolgot összekapcsolva lehet előhozni, és akkor lehet érdemben dönteni arról, hogy vajon 
nekünk kell-e két kistérséghez tartozni, egyáltalán lehet-e, ezt nem tudom, hogy jogilag ez 
lehetséges-e, de hogy melyik az előnyösebb és melyik a hátrányosabb. Ha megnézzük az 1. 
számú mellékletet, amelyik a Kistérségi feladatokról szól, akkor azt látjuk, hogy három olyan 
dolog van a felsorolt tizenhatból, ami Fótot is érintette. Egyrészt a Pedagógiai Szakszolgálati 
feladatok ellátása, másrészt a központi orvosi ügyelet, és a gyepmesteri feladatok. Ugye 
korábban volt még a szúnyogirtás, ami közös feladat volt, most ezt nem látom ebben a 
felsorolásban. Valóban azt kell megnézni, hogy milyen előnyei vannak a Dunakeszivel való 
együttműködésnek, és milyen hátrányai, és milyen előnyei lennének egy Csomád-Mogyoród-
Fót Kistérségnek, és milyen hátrányai. A korábbi tapasztalatok valóban azt erősítették meg, 
hogy amit ebből a „bödönből” ki lehetett kanalazni, azt Dunakeszi magának rendesen 
kikanalazta, és az összes többi számára, különösen Fót számára pedig még a „járni jár, de már 
nem jut” elv szerint osztották a dolgokat. Én hajlanék ezért arra a megfogalmazásra, hogy ami 
a tájékoztató anyag harmadik oldalán a második francia bekezdésben szerepel, hogy utasítsuk 
el a 2013. január elseje után a Dunakeszi Kistérségi Társulási megállapodását, amennyiben ez 
módosításra kerül, nyilván módosításra fog kerülni, és ezzel tényszerűen jelezzük, hogy nem 
akarunk mi a továbbiakban ebben a társulásban a „futottak még” kategóriába tartozni. 
Köszönöm. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Végül is jó dolog a Göd-Fót-
Mogyoród-Dunakeszi Kistérségi Társulás kapcsán folyamatosan egy települést kiválasztani, 
és azt úgymond szerintem szidni. Nem tartom célszerűnek, mivel földrajzilag nem fog 
távolabb kerülni tőlünk. Lehet, hogy továbbra is lesznek dolgok, amivel lehet, hogy épp 
Dunakeszivel lesz célszerű valamilyen közös megállapodást kötni. Arra azért szeretném a 
figyelmedet felhívni Béla, hogy ha nekünk annyira rossz volt a Kistérségi Társulási 
megállapodás, akkor az 5-ös számú mellékletet, ha megnézzük, ami a támogatási 
megállapodás, meg annak a módosítása, azt mind a kettőt a Lamperth Mónika írta alá, tehát 
mindkettő ahhoz a kormányhoz köthető a Kistérségi kialakítások kapcsán. Ha rossz volt, 
akkor segíts nekünk, és légy szíves reklamáljunk a Mónikánál, hogy nagyon-nagyon 
hátrányos megállapodást kötöttünk Fótra nézve, és minket a mélybe nyomtak, ha segítesz 
benne, én ezt megköszönöm. Egyébként én úgy gondolom, hogy nem vagyunk kötelezve arra, 
hogy ettől kezdve Kistérségi Társulási megállapodásban benne legyünk, az meg szerintem 
egyszerű matematika, hogy bizonyos feladatokat éppen melyik önkormányzattal éri meg 
jobban ellátni. Ha ez éppen Mogyoród, akkor vele, ha éppen Csomád, akkor vele, ha éppen 
Dunakeszi, akkor vele. Én nem zárkóznék el egyiktől sem. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Ugyan én nem üzletember vagyok, hanem 
pedagógus, de azért azt tudom, hogy a barátság alapja a pontos elszámolás az üzleti életben. 
Érdemes az együttműködést abban az esetben, hogyha akár önkormányzatokról is van szó, a 
kölcsönös érdekek alapján végezni, és nem úgy, hogy valakinek az érdeke állandóan 
érvényesül, és másoké nem érvényesülnek, tehát lehet, hogy ezt a dolgot egyszerűen újra kell 
tárgyalni. Egyébként a Lamperth Mónika jegyezte dolog, az pedig egy pénzbeli támogatásról 
szól, magyarul arról, hogy 69 millió forintot kapott a mi Kistérségi Társulásunk, tehát én nem 
tudom, hogy miért kellene tiltakozni, hogy ezt a 69 millió forintot, ezt a Társulás megkapta, 
de a pontos elszámolás kötelezettsége az azt gondolom, hogy elvárható lenne. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, több hozzászólást nem látok, először azt teszem 
fel szavazásra, hogy a testület a tájékozatót tudomásul veszi. 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

481/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás és a tagok helyzetéről a 2013. évi 

január 1-ei jogszabály változásokra tekintettel. (318.sz. anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Dunakeszi Kistérség 
Többcélú Társulás és a tagok helyzetéről szóló tájékoztatót. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB –nek van egy indítványa, a Bizottság indítványozza, 
hogy a polgármester vegye fel a kapcsolatot Csomád és Mogyoród polgármesterével, egyedi 
feladatokra történő társulás kialakítása céljából. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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482/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás és a tagok helyzetéről a 2013. évi 

január 1-ei jogszabály változásokra tekintettel. (318.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy vegye fel a 
kapcsolatot Csomád és Mogyoród polgármesterével, egyedi feladatokra történő társulás 
kialakítása céljából. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 

 
 

14. napirend: Tájékoztató Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal közterület-
felügyeletének 2011.év IV. negyedévi és a 2012.év I.-III. negyedévi 
működésének tapasztalatairól.(302.sz. anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok elfogadása javasolták a határozati javaslatot, 
illetve a PFB –nek vannak kérdései, amire választ vár a Hivataltól. 
Felteszem szavazásra a beszámoló elfogadását. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, 1ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

483/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatal közterület-felügyeletének 

2011.év IV. negyedévi és a 2012.év I.-III. negyedévi működésének tapasztalatairól. 
(302.sz. anyag) 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármesteri Hivatal 
közterület-felügyeletének 2011. Év IV. negyedévi és a 2012. I.-III. negyedévi működésének 
tapasztalatairól szóló tájékoztatót. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, itt elég érdekesek a válaszok. A 
Kiegészítés a 302. számú előterjesztéshez, a Németh K. úton, az óvodánál lévő Fenyő büfé 
rendelkezik-e közterület használati engedéllyel. Ide az van írva válasznak, hogy a Fenyő 
büfének bérleti szerződése volt az önkormányzattal, amelynek díját nem fizette meg. Akkor 
kérjük az intézkedést az 1-es, 2-es válaszokra. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: amit a Gráf képviselő úr említett, az egy nagyon 
érdekes anyag, három-négy havonta meg szoktam kérdezni, hogy mi van a Fenyő büfé 
ügyével. Ugye? Azt tegyük hozzá, hogy a Fenyő büfé itt hagyott egy több millió forintos 
tartozást, aminek a kamatjai már jó pár százezer forintra rúghatnak. Az egy önkormányzati 
magánterületen egy magánember által épített felépítmény. Nem került elő, ugye kértük a 
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szerződést, hogy mi alapján lett oda felépítve a hivatalnál, nem sikerült föllelni a szerződést, 
és az engedélyt, hogy mi alapján lett ott a Fenyő büfé. Ugye 2009-ben a márciusi ülésen 
döntött úgy a testület, hogy 2009. decemberi hatállyal föl lesz mondva a szerződés, mert nem 
fizetik a bérleti díjat, fel lett mondva a szerződés, KT határozat van arról, Pozderka Gábor 
alpolgármester úr jegyezte, hogy a Fenyő büfé jelenlegi területén parkoló kerüljön kialakításra 
az óvoda részére és utána teltek-múltak a hónapok és a Fenyő büfében vígan mérték a sört, és 
akkor megkérdeztem, hogy ez vajon hogy lehet. Kiderült, hogy a Fenyő büfé, tehát a 
felépítmény tulajdonosa fogta és egy harmadik személynek bérbe adta, aki annak és rendje 
módja szerint a működési engedélyt megkapta. Úgy tudom, hogy a Fenyő büfének az ügye az 
oda lett adva dr. Szotyori Judithnak, aki egy pár hónappal ezelőtt azt mondta, hogy egy 
harmadik félnél van végrehajtási szakaszban, de nem lehet csinálni semmit, mert rettenetesen 
bonyolult a helyzet és hogy már a Kormányhivatalt is megjárta az egész. Ez hangzott el, ott 
van a jegyzőkönyvben, úgyhogy én szeretném kérni a Jegyző asszonyt, hogy tegyünk pontot a 
végére és akkor legyen a képviselők előtt egy olyan válasz a hivataltól, hogy a Képviselő-
testület elnézést a kifejezésért „ki jelentsen föl” azért, hogy a bérleti díj és annak kamatai 
befolyjanak hozzá. Kettő, hogy lehet azt onnan eltakarítani, ugyanis azt hiszem, van még egy 
érvényes jogszabály, miszerint x száz méteres körzetben – 200 méteres körzetben – szeszes 
italt árusító intézmény nem működhet. Tehát az a baj, hogy az önkormányzatnak a földjén, 
ezáltal az önkormányzatnak a tulajdona feletti rendelkezési jogát csorbítja, mert azért legyünk 
őszinték ott van egy több száz négyzetméteres terület és nem tudunk vele mit csinálni.  
 
Grigalek László képviselő: köszönöm a szót, csak egy érdekesség az 1-es ponthoz. 
Minimum 18 éve a Béke utcában az a kb. száz négyzetméteres terület használva van 
építőanyag tárolásra. Örülök, hogy végre a hivatal többszöri felszólalás után észrevette. Itt azt 
írják, hogy a vállalkozás nem rendelkezik közterület használati engedéllyel. Hát száz 
négyzetmétert nem veszünk észre ennyi idő alatt? Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, több hozzászólást nem látok. Mielőtt a 
következő napirendet megtárgyaljuk, 10 perc szünetet rendelek el. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a szünet után 19 óra 30 perckor folytatta 
munkáját, Szabó Mihály képviselő úr nem érkezett vissza, a jelenlévők létszáma 10 fő, az ülés 
határozatképes.  

 
 

15. napirend: Fót Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítása.(301.sz. anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB –nek vannak módosító javaslatai a rendelethez, 
illetve a könyvvizsgáló úrnak is. Egész pontosan a könyvvizsgáló úrnak a rendelet 2§ (5)-hez,  
„Az Önkormányzat likvid pénzállományából – figyelembe véve a folyamatosan aktualizált 
likviditási tervet – a polgármester jogosult az Önkormányzat a többlet pénzeszközök 
időszakos befektetésére a Magyar Államkincstáron keresztül értékpapírok jegyzésére, 
vásárlására, illetve likvid pénzigény esetén befektetések eladására.” Egyébként a rendelet 
módosítás pénzügyi számszaki módosításaival a könyvvizsgáló úr egyet ért. 
Hozzászólást nem látok, akkor a könyvvizsgáló úr javaslatát teszem fel szavazásra, a 2§ (5), 
indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr visszaérkezett, a testület létszáma 11 fő. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság feltett két kérdést, 
az egyik a hivatalnak a 69 státusza, ami beállításra került a rendeletbe, mi nem úgy 
emlékszünk, hogy ez 69 státusz lett volna. Ezt kértük, hogy vizsgálják meg a három 
határozatot, amelyre az anyagnak a szöveges része hivatkozik, erre nem kaptunk most írásbeli 
választ, lehet, hogy van az Andrásnál, de nálunk még nincs. A másik kérdés az ESZEI 
létszáma volt, ami tisztázódott időközben, mert felhívott a Beleznai Enikő, hogy a táblázatban 
az eredeti előirányzat van, az ugye 54 státusz, és a 2-es módosítás az nem került feltüntetésre 
és akkor rendeztük, és akkor már emlékeztem is, hogy rendeztük a nevelési tanácsadónak azt 
az öt emberét, aki státusz nélkül volt a nevelési tanácsadóban alkalmazva. Ha abból vonjuk le 
a 14 státuszt, amit átadott a Fáy iskolának, plusz a Majsainak a státusza, illetve a Tóth 
Erzsébetét is átadta, és azt hiszem, a Nevelési Tanácsadó takarítónőjének a státusza maradt 
ott, akkor stimmel a végeredmény, tehát a második kérdésünkre megkaptam a választ. Tehát a 
69 státuszt azt nem látjuk a hivatalnál, a többi módosításhoz nincs hozzáfűznivalóm, illetve 
annyit mondanék még, hogy ugyan külön anyagban szerepel a 304-es anyag, ez a bizonyos 
építmény és telekadó, amiről a mai napon már sokszor szó esett, az abból eredő 
kötelezettségeket illetve eljárásokat szeretném, ha itt ennél a napirendi pontnál szavaznánk 
meg, mert a költségvetésnek a szerves tartozéka lesz a határozati javaslatunk. Polgármester 
asszony én nem tudom, hogy az Andrásnál milyen papírok vannak, de a Te engedélyedre vár, 
hogy oszthassa, vagy mi legyen vele.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: igen, akkor várjuk. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: köszönöm szépen a szót. A létszámra tudnék 
válaszolni, az eredeti létszámirányzatot, amikor készítettük, akkor azt annak az ismeretében 
készítettük, hogy a Képviselő-testület fedezet nélkül hagyta az oktatási és az iparkereskedelmi 
ügyintéző státuszokat, ezért a tényleges 66 státusz helyett 64 szerepelt a rendelet eredeti 
létszámirányzatán, ezt követően két státusszal emelkedett a létszám, most a legutóbbi döntés 
alapján, ami a polgármesteri asszisztens és a belső ellenőri státusz. Tehát a helyes az 
eredetinél a 66, és most a 68 a módosított. A 69 az téves volt. Elméletileg az SZMSZ-ben a 
főépítész szerepel még külön, de őt nem vehetjük státuszra, mert ő megbízási díjas, úgyhogy a 
69-et 68-ra kell módosítani. Továbbra is szerepel a létszámirányzatban, 5 üres álláshely van 
jelenleg. 66 a jó szám, csak mi azt feltételeztük, hogy ez a két státusz el lesz vonva, de erről 
döntés nem született, úgyhogy a 66 a jó kiinduló szám. Most úgyis létszámstop van, az az 5 
üres álláshely nem tölthető be. A 68-ban benne van a 3,5 mezőőr is, tehát mindenki benne 
van, az 5 üres is benne van és az 5 átadott is benne van.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: van egy másik kiegészítés is. A Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság hétfői ülésén, miután a bizottság elé került az építmény, telekadó 
bevételek elmaradásával kapcsolatos tájékoztató és intézkedési terv, kérte a bizottság, hogy 
vizsgáljuk meg, hogy miután a legoptimálisabb esetben is közel száz, vagy lehet, hogy több 
mint száz millió forintos bevétel elmaradásra kell számítani, honnan tudnánk az egyensúlyt 
tartani, akár működési többletbevétellel, vagy kiadási megtakarítással. Ezen kívül az 
intézmények tegyenek javaslatot arra, hogy előirányzataikból milyen összegben tudnak 
zárolásra javaslatot tenni. Ezt megvizsgáltuk, ma délutánra készült el az anyag, ki tudom 
osztani, ha szükséges, vagy tudom ismertetni, hogy az intézmények milyen javaslatot tettek, 
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illetve, mi mit foglaltunk össze, hogy a száz millió forintot biztosítsuk a kieső bevételnek a 
pótlására. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, csak annyit szeretnék 
hozzátenni, hogy ennek a napirendnek a tárgyalásánál az Andrásnak mondtuk, hogy a 
lekötésekhez kérjenek be-volt egy olyan javaslat, hogy több pénzintézettől is kérjenek be- 
ajánlatot, mert vannak már a piacon olyan ajánlatok, amik akár 1,2-1,3 %-kal is magasabb 
nettó kamatot fizetnek, mint a jelenlegi. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, akkor a rendeletre vonatkozóan mondom a 
módosításokat, a PFB javasolja, hogy, hogy a rendelet 3 § (4) bekezdésében meghatározott 
1.000 E Ft helyett 500 E Ft egyedi összeghatárig legyen jogosult a polgármester előzetesen 
pénzügyi kötelezettséget vállalni vis maior feladatok ellátása során. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: igaz ugyan, hogy egy másik előterjesztésben van az adó 
dologban, de ez egyértelműen költségvetési rendeletmódosítást igényel §-ban, tehát most nem 
számszerűen. Tehát §-ban, nevezetesen leírtam, hogy javaslom, a kieső adóbevételek 
pótlására az önállóan működő és gazdálkodó intézmények (beleértve a Polgármesteri 
Hivatalt) működési kiadásai előirányzatának zárolásával történjen összességében 100 millió 
forint összegben. Ennek a megbontását, ha kíváncsi a Képviselő-testület, az András be tudja 
mutatni, de ez mindenképpen rendelet. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő ügyrendben: csak kérdezem, hogy ha jól értelmezem, akkor most 
egyenlőre még csak a 301-es számú előterjesztést tárgyaljuk, a 304-es az nincs napirenden. 
Most a két előterjesztés összevont tárgyalása zajlik? Értem, hogy bele kell venni, de akkor 
nem a 304-est kellene először tárgyalni, és utána a 301-est? Nehogy itt zavarok legyenek a 
dolgokban. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor ezt a 301-es számú előterjesztést szüneteltetjük és 
javasolnám a Képviselő-testületnek, hogy a 305-ös anyagot tárgyaljuk, amíg a pénzügy 
kitalálja a megoldást.  
 
 

 
16. napirend:  Tájékoztató a mezőőri gépjárművek üzemanyag és javítási költség 

ráfordításról. (305.sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB nem javasolja elfogadásra a beszámolót és két 
kiegészítést kért.  
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, tehát ha szabad arra felhívni a figyelmet arra, amit 
az előterjesztés második és harmadik oldalán van, hogy az üzemanyag árak hogyan alakultak, 
azt gondolom, hogy mindannyian, akik gépkocsival rendelkezünk, azok érzékeljük vagy 
tapasztaltuk, hogy 2010- 2012 között 124 Ft/liter üzemanyag árnövekedés volt. Nem akarom 
azt mondani, mert a Pozderka alpolgármester úr megtámad, hogy én itt propaganda szöveget 
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folytatok, de hát azt tudjuk jól, hogy egy jelentős ÁFA növekedés volt az, ami ennek a 
hátterében van, meg a kormány gazdaságpolitikájának eredményeként a forint-dollár 
árfolyamnak romlása, ami magával hozta ezt a helyzetet. Tehát a 124 Ft/liter, az nem semmi, 
ahogy ezt pestiesen mondják. Volt olyan időszak, amikor nem az árnövekedés volt ennyi, 
hanem az ára volt ennyi, igaz, hogy az már elég régen volt. Ha visszaszámoljuk az üzemanyag 
fogyasztást, illetve az üzemanyag árat és megnézzük, hogy a vélt átlagfogyasztás az milyen 
km teljesítményt jelent, akkor azt kell mondani, hogy lényegében és nagyjából a három 
vizsgált évben azonos volt a futásteljesítménye a járműveknek. Nem lehet azt mondani, hogy 
olyan nagymértékű volt a futásteljesítmény növekedés és hozzá kell tenni azt is, hogy a 
javítási költségek azok, amelyek az összköltséget még valamilyen mértékben megdobják. Az 
is hozzátartozik persze, hogy amikor az önkormányzatnak a három elavult járműve volt akkor 
2010. január és december között a javítási költség az 1,2 millió forint költség volt, és ezt a 
nagyságrendet nem érte el, meg sem közelítette a későbbi évek javítási költsége, és az ez évi 
javítási költség az azért volt, mert abba a gumivásárlás is benne van. Tehát én azt gondolom, 
hogy jó, hogy elkészült ez az összesítés, mert ez azt bizonyítja, hogy a mezőőrök munkájában 
a gépjárműveknek a használata, már a futásteljesítményben kimutatható használat az a három 
évben nagyjából azonos, és ez a kiadás növekedés, ez az üzemanyagár növekedésére 
vezethető vissza. Köszönöm. 
 
Koncz János képviselő: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. A bizottsági ülésen 
volt egy kis félreértés a két gépkocsinak a sebváltó olajcsere meg javítás volt beírva. Az egyik 
65.200 Ft, a másik 77.200 Ft. Most kaptunk egy kiegészítést, ahol fel van sorolva, hogy nem 
sebváltó javítás volt, hanem az ahhoz való anyagok az olajcserétől az olajszűrő, légszűrő, 
üzemanyagszűrő, váltóolaj, differenciálmű olaj és a javítás 14.000 Ft, ez adta ki az egyik 
kocsinál 65.200 Ft. A másiknál ugyanez 77.200 Ft volt, mert ott a tankot le kellett venni és a 
kipufogót kellett javítani, ezért volt ennyi az ára, és nem azért mert a sebváltót javították. 
Köszönöm.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, jelezni szeretném, hogy a 
véleménylapon rosszul szerepel, tehát a bizottság elfogadta a tájékoztatót.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a PFB azért nem fogadta el a tájékoztatót, mert 
kiegészítést kért hozzá. Ez a kiegészítés itt van, a szerviz díj itt kibontásra került, és a km-t 
hiányoltuk, mert a kettőt együtt lehet értelmezni. Tehát ezt a kettőt hiányoltuk. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, egyéb hozzászólás nincs, akkor felteszem 
szavazásra a tájékoztató elfogadását, aki elfogadja igennel, aki nem, az nemmel szavaz. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

484/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a mezőőri gépjárművek üzemanyag és javítási költség ráfordításról. 

(305.sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Mezőőri szolgálat által 
használt gépjárművek 2010. január 1. – 2012. szeptember 30. közötti időszakra vonatkozó 
üzemanyag és javítási költség ráfordításáról szóló tájékoztatást. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: azonnal. 
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17. napirend: Tájékoztató a Képviselő-testület által 2012. év június, július és augusztus 

hónapban hozott határozatok végrehajtásáról.(256.sz. anyag) 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: fejezetenként fogjuk megszavazni. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, tulajdonképpen a 339/2012 KT határozat, ha jól 
emlékszem az arra vonatkozott, hogy a Honvédkórházhoz tartozunk-e vagy nem. Azt 
kérdezem, hogy van-e már valami fejlemény, sokan keresnek meg egyébként a városból, akik 
kérdezik, hogy akkor most hogy van ez? Várjuk a válaszlevelet, de azokat a betegeket, akik 
szakorvosi ellátásra szorulnak, azokat a válaszlevéllel nem lehet megnyugtatni. A másik dolog 
a 282/2012 KT határozatnál az lenne a kérdésem, hogy megtörtént-e? Ez arról szól, hogy 
szeptemberre kell beterjeszteni a Kft. ügyvezetőjének egy anyagot, nem fogadtuk el az éves 
beszámolót. Ez az a 19 millió forint, amivel nem tud elszámolni a Kft. ügyvezetője. Viszont 
azt szeretném elmondani, hogy az egyik esetben miért szavaztam meg a támogatást, a másik 
esetben miért a nem szavazok támogatást. Már itt a 60.000 Ft a református egyház 10. éves 
évfordulójára, ott szeretném mondani, hogy a 301/2012. KT határozat alapján világosan 
látszik, hogy a fóti reformátusok összesen 400.000 Ft támogatásban részesültek és a Kisalagi 
református egyházközösség is 200.000 Ft támogatásban részesült, míg az óvodások, vagy a 
Fáy iskola, akik az óvodásoknak akarták a sportnapot szervezni, nem részesültek semmifajta 
támogatásban, tehát azért van, hogy azt megszavaztam, a másikat meg nem, mert már a 
reformátusok 400.000 Ft-os támogatásban egy alkalommal részesültek. Összességében 
400.000 Ft, ebből a Kisalagiak 200.000 Ft-ot kaptak, a központiak meg szintén 200.000 Ft-ot. 
Nem tudom egyébként, hogy a katolikusok hogyan dolgozták fel azt a feszültséget, hogy ők 
ilyen hátrányba kerültek, de ez legyen egy külön megbeszélés tárgya. Köszönöm. 
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót. Egyrészről szeretném 
mondani, hogy a Dóráné dr. Kuzmann Katinka biztos, hogy kielégítő választ tud majd adni. 
Az lesz a legjobb, ha ő mondja el a Honvédkórházzal kapcsolatban, hogy hol állunk, mert az 
utolsó labda őnála volt, hogy egy kiegészítést küldjön el az ÁNTSZ-nek a folyamatban lévő 
üggyel kapcsolatban, de majd elmondja, hogy hol tart az ügy. A másik, a mi bizottságunknak 
a véleménylapján szereplő határozati javaslatokat, módosításokat szeretném csak két 
mondattal kiegészíteni. Tehát az I-es listát az elfogadásra javasoljuk, mert azzal nincs mit 
tenni. A II-III -t viszont felülvizsgálatra kérjük, mert azóta már túlhaladta ezeket az 
információkat az idő, ami oda le van írva, és nem ott tartunk a folyamatokban, mint ami oda 
le van jegyezve. Tehát kérjük, hogy kerüljön felülvizsgálatra mindkét lista és aktualizálva 
kerüljön ismételten elénk a naprakész információkkal. Köszönöm. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen. A Honvédkórházzal 
kapcsolatban itt annyi szerepel, hogy az Országos Tisztifőorvosi Hivatalnak, illetve 
Gyógyszerészeti Intézetnek küldtük meg a Képviselő-testületnek ezt a határozatát. Az 
Országos Tisztifőorvosi Hivatal ennek alapján meg is indított egy hatósági eljárást, ennek 
keretében nyilatkozattételre hívta fel a Honvédkórházat, illetve a Honvédkórház fenntartóját, 
valamint a gyógyszerészeti intézményt, továbbá Fót Város Önkormányzatának, mint 
ügyfélnek lehetőséget adott nyilatkozat tételre. Ugye KT határozat fölállította ezt a tárgyaló 
bizottságot, három fős, amibe Polgármester asszony, Gráf Mihály képviselő, és Orbán doktor 
van benne. Ők egyeztetésre összeültek annak érdekében, hogy ezt a nyilatkozatot megtegyék. 
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Ennek alapján egy levél ment az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz, amely arról szólt, hogy 
milyen indokokkal támasztja alá Fót Város Önkormányzata azt, hogy a Honvédkórházhoz 
szeretne tartozni. Többek között számadatokkal, hogy hány lakost látott el korábban, mely 
orvosoknak volt a Honvédkórházzal, illetve a jogelődjével szerződése és egyéb tényszerű 
adatokkal támasztottuk alá. A tértivevény már visszajött, hogy ők ezt átvették, úgyhogy 
várjuk a döntésüket. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem az I. fejezetet szavazásra. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Az EEB módosító javaslata, hogy a II-III. fejezet kerüljön felülvizsgálatra, és a következő 
testületi ülésre ismét terjesszék elő. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

485/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató a Képviselő-testület által 2012. év június, július és augusztus hónapban hozott 

határozatok végrehajtásáról.(256.sz. anyag) 
 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
 
I.FEJEZET: HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA MEGTÖRTÉNT 
 
274/2012. (VI.27.), 277/2012. (VI.27.), 278/2012. (VI.27.), 281/2012. (VI.27.), 286/2012. 
(VI.27.), 287/2012. (VI.27.), 288/2012. (VI.27.), 289/2012. (VI.27.), 290/2012. (VI.27.), 
291/2012. (VI.27.), 298/2012. (VI.27.), 299/2012. (VI.27.), 300/2012. (VI.27.), 301/2012. 
(VI.27.), 303/2012. (VI.27.), 309/2012. (VI.27.), 310/2012. (VI.27.), 311/2012. (VI.27.), 
Z315/2012. (VI.27.). 
319/2012.(VII.18.), 320/2012.(VII.18.), 321/2012.(VII.18.), 322/2012.(VII.18.), 
323/2012.(VII.18.), 325/2012.(VII.18.), 326/2012.(VII.18.), 327/2012.(VII.18.), 
338/2012.(VII.18.), 371/2012.(VII.18.)., 382/2012. (VIII.29.) 
 
számú határozatok jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 
 
II.FEJEZET: HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA FOLYAMATBAN: 
 
279/2012. (VI.27.), 280/2012. (VI.27.), 282/2012. (VI.27.), 283/2012. (VI.27.), 292/2012. 
(VI.27.), 293/2012. (VI.27.), 294/2012. (VI.27.), 295/2012. (VI.27.), 296/2012. (VI.27.), 
306/2012. (VI.27.), 307/2012. (VI.27.), 308/2012. (VI.27.), 312/2012. (VI.27.), Z314/2012. 
(VI.27.), 
317/2012.(VII.18.), 337/2012.(VII.18.), 339/2012.(VII.18.), 341/2012.(VII.18.), 
343/2012.(VII.18.),Z358/2012.(VII.18.), Z359/2012.(VII.18.), Z360/2012.(VII.18.), 
Z361/2012.(VII.18.), 366/2012.(VII.18.), 367/2012.(VII.18.), 373/2012.(VII.18.), 
374/2012.(VII.18.), 375/2012.(VII.18.),376/2012.(VII.18.), 377/2012.(VII.18.), 
378/2012.(VII.18.), 379/2012.(VII.18.). 
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III.FEJEZET: HATÁRIDŐHOSSZABBÍTÁS 
 
285/2012. (VI.27.), 297/2012. (VI.27.) 
 
számú határozatok jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót vizsgálja fölül és a soron 
következő Képviselő-testületi ülésre ismét terjessze be. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: azonnal. 
  

 
18. napirend: Döntés a Fót, 1299 hrsz-ú ingatlanon beszakadt út és sérült csapadékvíz 

elvezető csatorna helyreállításáról. (325.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: el kell, hogy mondjam, hogy ezt az előterjesztést nem 
nagyon értem. A mi kezelésünkben lévő út alatt eltört egy csatorna, miért nekünk kell azt 
csatorna csövet kicserélni? 
 
Tóth Imre műszaki ügyintéző: Tisztelt Képviselő-testület, Tisztelt Polgármester Asszony! A 
következő a helyzet. Az óvodakertnél az önkormányzat tulajdonában lévő közterületen 
beszakadt az út, ott egy csapadékvíz elvezető csatorna van, ami lényegében a Márton 
pataknak a folytatása, és ennek a javítása, mivel a mi kezelésünkben van, ez hozzánk tartozik. 
Ha jól emlékszem, akkor a múlt hét pénteken történt ez a szerencsétlenség, akkor le is zárták 
ezt a területet, ezen a héten hétfőn a helyszínen megtekintettük, kerestünk egy indikatív 
árajánlatot adó vállalkozót, ő megnézte és ez alapján készítettük el az előterjesztést, mert ez 
balesetveszélyes és életveszélyes is. Ha esik az eső, akkor még rosszabb a helyzet, ezért 
készült ez az előterjesztés, hogy minél hamarabb meg tudjuk csinálni, és minél előbb meg 
tudjuk szűntetni ezt a problémát. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tekintve, hogy ez egy sürgősségi előterjesztés, a 
bizottságok nem tárgyalták. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: köszönöm, biztos sürgősséggel készült ez az 
anyag, csak figyeljünk oda azokra, hogy a csapadékvizet szoktuk elterelni, nem a csapadékvíz 
elvezetését, ez olyan komolytalanul hangzik, főleg akkor ha majd valaki más olvassa el a 
határozatainkat. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én szeretném megkérdezni Aljegyző asszonyt, hogy miután 
itt pénzről van szó, és ez nem egy kis összeg, hogy így pénzügyi bizottsági vélemény nélkül 
lehet-e ezt tárgyalni, és lehet-e erről szavazni? 
 
Fábry Béla képviselő: nem kívánok az Aljegyző asszony helyett a feltett kérdésre válaszolni, 
tehát nem azért jeleztem a hozzászólási szándékomat. Azt gondolom, hogy ezek azok az 
ügyek, melyek ha úgy tetszik nem várhatják meg azt, hogy egy Képviselő-testület összeüljön, 
bizottságok tárgyaljanak, stb. Itt olyan veszélyhelyzet elhárításáról van szó, és helyreállítási 
munkáról, amelyet azonnal el kell rendelni. Engem is egy kicsit mosolygásra kényszerít, hogy 
az előterjesztésben az van, hogy a nyertes ajánlattevővel kötünk szerződést, hát egytől kértünk 
ajánlatot és nem kettőtől, háromtól. Nem tudom megítélni, hogy ez az 1,4 millió forint bruttó 
ez reális, vagy nem reális, nyilván műszaki szakemberek vannak, akik ezt meg tudják ítélni, 
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de ezt a hibát azonnal helyre kell állítani, meg kell szűntetni. A balesetveszélyt, amit ez okoz, 
azt nem szabad húzni, halasztani és bizottságosdit játszani ez ügyben. Köszönöm. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen, az SZMSZ szerint, a 23§ (6) 
szerint:  
„Az előterjesztés csak az illetékes bizottság véleményezésével kerülhet a képviselő testület 
elé, kivéve a sürgősségi előterjesztést.”- Tehát sürgősségit lehet bizottsági vélemény nélkül 
tárgyalni. 
A másik kérdésre igaz, hogy egy indikatív árajánlat jött be, de ez csak tájékozódó jellegű. A 
határozati javaslatban benne van, hogy felkéri a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy 
intézkedjen az ajánlattételi felhívás kiírására, és gondolom, hogy azt megküldik legalább 
három ajánlattevőnek, és úgy értelmezi, hogy azok közül a nyertest válassza ki. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: elnézést, én nem értek valamit, én most jutottam el 
odáig, hogy fölfogtam, hogy itt két indikatív árajánlat van, és mi a különbség a kettő között, 
az egyikben csőcsere van, és nem látom a határozati javaslatban, hogy mi hol tudunk a kettő 
között választani. Ki fogja eldönteni, hogy melyiket kell választani? 
 
-válasz: a Polgármester. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: akkor bízzuk a Polgármesterre, hogy eldöntse én 
javaslom egyébként, hogy az olcsóbbat válasszuk, az is megoldja a problémát kellő 
műszaki… 
 
Tóth Imre műszaki ügyintéző: elnézést egy pillanatra. Tehát itt következő a helyzet. 
Mindenféleképpen kell végezni egy feltárást. Az indikatív árajánlat ugye az két dolgot foglal 
magába, az egyik az, hogy kicserélik a csövet, a másik pedig az, hogy ki lesz javítva. 
Mindkettőnél a feltárással kezdődik, és a határozati javaslatoknál ugye úgy döntenek, hogy 
mindenféleképpen helyre kell ezt állítani és a feltárás után lehet azt eldönteni, hogy pontosan 
csőcsere, vagy javítás lesz csak, tehát előre nem lehet tudni, és az az olcsóbb, ha egy vízzáró 
betonnal meg lehet csinálni, de ha nem lehet úgy megoldani, akkor csere lesz. Köszönöm. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én azt szeretném 
mondani, hogy ez a katasztrófa, vagy egyéb ilyen vis maior keret terhére megalapozott 
összeg, ugye az előbb döntöttünk róla, 500.000 Ft. Ne legyen meghatározva az értéke, mert 
lehet, az egy akármilyen katasztrófa téma, és a testületet nem lehet összehívni, mert mondjuk 
péntek délután történik az eset, hétfőre lehet összehívni, és közben meg, meg kellene csinálni 
a témát, hogy legyen vagy a Polgármesternek, vagy a Jegyzőnek vagy bárkinek egy olyan 
hatásköre, hogy utólagos elszámolást ne tegyük függővé az összeggel. Tehát legyen egy olyan 
hatáskör, hogy ilyen rendkívüli esetben lehessen intézkedni, ne kelljen megvárni a testületi 
ülést utólagos elszámolásra. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: értem én az aggályt, az a gond ezzel, hogy a vis 
maior kereten már alig van 2 millió forint, tehát ahhoz, hogy egy ekkora munkához hozzá 
tudjanak kezdeni, vagy ajánlatot kérjenek be, át kell csoportosítani. Lehet látni, hogy itt is 
átcsoportosítással biztosítja a csapadékvíz elvezetés terhére, ez meg nem megy testület nélkül, 
de értem a problémát. A 2013-as évben ezt át lehet gondolni. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: a határozati javaslatot felteszem szavazásra, indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

486/2012. (X.17.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, 1299 hrsz-ú ingatlanon beszakadt út és sérült csapadékvíz elvezető csatorna 

helyreállításáról. (325.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
Közigazgatási területén a 1299 hrsz-ú „kivett közterület” megjelölésű ingatlanon az Óvoda 
felé eső részén a beszakadt út és csapadékvíz elvezető rendszert helyreállítja. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a helyreállításhoz szükséges további feltárási, 
vizsgálati munkálatok érdekében felkéri a Fóti Településszolgáltató Kft-t, hogy a 
csapadékvizet a Műszaki Osztály által megadott időpontban terelje el a tárgyi területről oly 
módon, hogy az érintett DN800-as csapadékvíz elvezető a további felméréshez megfelelően 
ki tudjon száradni. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont alapján járjon el az 
ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában a helyreállítási munkákkal 
kapcsolatosan. 
  
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata nevében a 
beszakadt út és csapadékvíz elvezető rendszert helyreállításával kapcsolatban beérkező 
ajánlatok közül, a legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
5./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a nyertes ajánlattevővel a beszakadt út és csapadékvíz elvezető rendszer 
helyreállításához szükséges munkára vonatkozó szerződést kösse meg.  
 
6./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1./ pontban rögzített parkolók létesítéshez szükséges 
munkára vonatkozó költségek fedezetét, bruttó 1.850.000,- Ft-ot Fót Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetése „Csapadékvíz-elvezetés” sor terhére biztosítja. 
 
7./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésére vonatkozó rendeletmódosítási javaslatot állíttassa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület 2013. évi február havi rendes ülésére, a pénzügyi kötelezettségvállalásnak 
a költségvetési rendeletbe történő beépítése végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ajánlattételi felhívás kiírására: a döntést követő 3 napon belül, a 
költségvetés módosítására 2013. február 28. 
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19. napirend: Fót Város Ön kormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.)  
önkormányzati rendelet módosítása.(301.sz. anyag) 

 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: köszönöm a szót. A rendeletet kiegészítettük és a 
2.§-ról már korábban született módosítás, én onnan folytatnánk az új 3§-val.  
A rendelet IV/A számú melléklet I. 4.2. FÖKE Iskola támogatása sora 117.600.000 Ft-ra 
módosul.  
 
A 3.§ (2), a rendelet IV/A számú melléklete I. 4.3. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 
sora 145.632.000. Ft-ra módosul, itt 20 millió a csökkenés.   
 
4.§ (1) a rendelet 4/B 10. során szereplő dologi kiadások ÁFA-ja előirányzat összege 
45.990.000 Ft-ra módosul, itt 5 millió a csökkenés.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
2-es bekezdés a rendelet 4/B 25. során szereplő kamatfizetés fejlesztési hitel államháztartáson 
kívül előirányzat összege 77.462.000 Ft-ra módosul, itt 5 millió a csökkenés.  
 
3-as bekezdés a rendelet 4/B 49. 50. során szereplő tagdíjak 3.270.000 Ft-ra módosul, itt 1,8 
millió a csökkenés.  
 
Új 5.§, a rendelet 3. számú melléklet I. 1.5. Kamatbevétel sora 78.351.000 Ft-ra módosul, itt 
29 millió forint a többlet. 
 
6.§ a rendelet 4.§ (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül, 
431.011.000 Ft, itt 8 millió a csökkenés. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
7.§ az 5.§ (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
345.015.000Ft. 
 
8.§ a 6.§ (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 237.464.000Ft. 
 
9.§ a 7. § (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
281.199.000Ft. 
 
10.§ a 8. § (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
135.422.000Ft. 
 
11.§ a 9. § (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
281.957.000Ft. 
 
12.§ a 10. § (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
82.538.000Ft. 
 
13.§ a 11.§ (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
229.013.000Ft. 
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14.§ a 12. § (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
231.067.000Ft. 
 
15.§ a 13. § (1)-ben meghatározott szövegrész helyébe az alábbi szövegrész kerül 
92.331.000Ft. 
 
16. § ami az eredetileg a 3-as volt, az változatlan, a 17. §, ami 4-es volt. 
 
A jegyzőkönyvnek még az 1. § -ban megjelölt számösszegek módosulnak a (3)-ban a 
működési célú céltartalék 105.134.000 Ft-ra módosul. 
Tehát az intézményektől zárolt összegek bekerülnek a céltartalékba, és ezért kell módosítani 
ezt. A 10. oldalon van az előterjesztésben, a (3) c pontban, működési célú tartalék, 
33.903.000Ft szerepelt itt, és ez 105.134.000 Ft-ra módosul. 
Akkor lenne két határozati javaslat, az egyik a Kistérségi társulás tagdíjára, ez szerepel a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménylapján, és lenne egy másik határozati javaslat, amely 
így hangozna: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testületet felkéri a Polgármestert, 
hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket az Önkormányzat és a Fóti Ökumenikus 
Közművelődési Egyesület közötti megállapodás módosítása iránt a költségvetési rendelet 
módosítása alapulvételével. Felelős: Polgármester, határidő: azonnal. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: én azt hiszem, hogy meg kell köszönnünk a stábnak 
ezt a munkát, amit itt most végeztek, de mégis azt szeretném javasolni, hogy három határozat 
legyen. Az egyik a Kistérség, a másik a FÖKE-vel való tárgyalás, a harmadik pedig az a 
kiegészítés, amit az előbb kaptunk és hozzuk azt határozatba, hogy e zárolás alapján 
dolgozzák át a költségvetési rendeletet, mert én úgy gondolom, hogy itt a képviselők közül 
kevesen vannak, vagy talán senki, aki tudta volna követni ezt, hogy hol milyen összeg legyen. 
Én így ilyen módon nem tudom a rendeletet elfogadni, de a határozat az legyen meg, és a 
határozat értelmében legyen átdolgozva a következő ülésre a rendelet. 
 
Chorbák Zoltánné dr. jegyző: Borika itt az a gond, hogy zárolásra határozattal nem 
dönthetünk, ezeket be kellett építeni. Egy rendeletet nem lehet határozattal módosítani. Ezek 
csak irányelvek és akkor nem lép hatályba. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Magam is, amikor talán illetlenül odamentem és 
kértem az Andrást, hogy csak a zárolásokat mondja el, elmondta, és mások is elmondták és 
megértettem, hogy itt egy rendeletmódosításról van szó, amit paragrafus szerint kell 
megtennünk. Az első részben elmondta, és nyomon követhető volt, hogy az önkormányzat 
várható kiadása-megtakarítása tételnél, mint ahogy említette is, az 5 millió, stb. ezek azok, 
amelyek zárolásra, illetve megtakarításra kerülnek. Ugyanez volt a FÖKE iskolánál. Már az 
intézményeknél ezek az összegek, a 8 millió, a 4,8 millió és így tovább, amik ezen a 
kiegészítésen rajta vannak, ezek elmaradtak, ott már csak a 3-as számú módosításhoz képest a 
végösszeget, az újat, tehát majdnem azt mondanám, hogy a 4-es számú módosításnak az 
adatait mondta el, és azért vált követhetetlenné számunkra, mert ebben a papírban az eredeti 
előirányzat főösszegei szerepelnek és mi nem tudtuk követni, hogy mihez képest mi a mennyi. 
Tehát ez okozott itt problémát, de az derült ki, hogy az intézményi javaslat zárolásra az, ami 
ebben az előterjesztésben is szerepel, amit Borika említett, ezek a számok nem változtak, ezek  
fixek. Tehát a 8 millió, a 4,8 millió, az 1,4 millió és így tovább. Ez a számoszlop ez rendben 
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van. Az a számoszlop nincs rendben, amihez képest számoszlop, az első számoszlop, a 2012. 
évi eredeti előirányzat főösszege, az más. Tehát én azt gondolom, hogy ha ennyi munkát 
ráfordítottak itt, miközben mi is párhuzamosan dolgoztunk, hogy ezek a szövegek pontosan 
legyenek megfogalmazás tekintetében, akkor ezt el kell fogadnunk, hogy így számszakilag a 
dolog rendben van. A zárolások pedig sajnos szükségesek, mert ahogy az a másik 
előterjesztésből kiderül, az embereknek a fizetési hajlandósága a kormány megszorítási 
intézkedéseinek következtében jelentős mértékben csökkent. Javaslom, hogy azt, amit a 
Juhász András pénzügyi osztályvezető mondott, tegyük föl szavazásra és fogadjuk el. 
Köszönöm.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, én minden előttem szólóval 
egyetértek, de van egy problémám. Az András itt felolvasott egy tetemes mennyiségű 
adathalmazt, amit bele kell dolgozni a rendeletbe. Én nem tudom jó szívvel megnyomni 
semelyik gombot, mert a felét sem tudtam még felfogni sem, hogy mit mondott. Tehát én 
egyetértek azzal, hogy bele kell dolgozni ezt a rendeletbe, még azt is hajlandó vagyok 
megérteni és elfogadni, hogy rendeletet csak rendelettel lehet módosítani, tehát most egy 
rendeletmódosítást kell elfogadni. De ha én ezt az anyagot nem látom visszahozva, 
bedolgozva, és nem mondhatom még egyszer rá azt, hogy rendben van, esetleg egy pénzügyi 
bizottsági ülésen való átvizsgálás által, akkor nem leszek nyugodt. Tehát ennek a lehetőségét 
tessék biztosítani. Jegyző asszony, hogy ennek mi a módja, azt találjuk ki. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: persze, visszahozhatjuk az anyagot, nekünk csak 
egy dolog miatt volt fontos, mert lehet, hogy ezt a 37 milliós zárolást, amit az intézmények 
most saját maguk javasoltak, ezt nem fogjuk tudni egy vagy két hét múlva…., dehát lehet 
várni, nincs akadálya. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót. Akkor pontosítsuk. Itt most 
ezeknek a pénzösszegeknek a zárolása, amiről Jegyző asszony is, András is, mint a pénzügyi 
osztály vezetője, és a könyvvizsgáló úr is azt mondja, hogy ez mivel közvetlenül módosítja a 
költségvetési rendeletet, ezért ezt rendelet módosítással, azaz rendelettel tudjuk elfogadni. 
Tehát ez nem egy olyan dolog, hogy arról döntöttünk, hogy 1,4 millió forintért a beszakadt 
aszfaltot kijavítjuk, és azt majd valamikor föl kell tüntetni, tehát Jegyző asszony segíts légy 
szíves. Ha én jól értettem, akkor itt most határozatot nem hozhatunk, ezt rendelettel kell 
módosítani, a költségvetési intézményeknek a zárolását. Ha igen, akkor ezt most vegyük le és 
két nap múlva legyen kész az a rendeletmódosító javaslat, én el fogok jönni és akkor 
megszavazom. Bocsánat, egyébként az SZMSZ 28.§ (4)-ben rendelkezik arról, hogy a 
bizottsági elnök az szót kaphat még plusz egyszer. Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy pont az 
említett példákból, ha bármire nekünk, ha például beszakad az egyik iskolának a teteje és arra 
nekünk el kell költeni hirtelen nagyon sok pénzt, akkor azt egy határozattal eldöntjük, és azt 
mondjuk a határozatba, hogy a következő költségvetés módosításba a Polgármester építse be. 
Szerintem most ugyanígy a zárolást is eldönthetjük határozattal és mondhatjuk azt, hogy 
megbízzuk a Polgármestert, hogy a következő költségvetés módosításba építse be. Hibázunk 
vele? 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
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Chorbák Zoltánné dr. jegyző: egyet értek Lévai elnök asszony aggodalmaival, de ha fejre 
állok, sem tudok mást mondani, hogy megvilágítsam a példával, itt kőkemény számsorokat 
írtunk át tulajdonképpen, és ez nem más valóban, mint egy költségvetési rendelet, márpedig 
ahhoz hozzányúlunk, az a rendelet módosítását jelenti egyrészt. Másrészt, ha ezt kimondjuk, 
és kimondhatjuk határozatban, azt lehet, de az csak egy elvi iránymutatás, vagy ajánlás, de 
kötelező érvénye a rendeletnek van. Tehát ahol rendeletben vannak ezek leszabályozva és 
módosítunk, kimondhatunk itt sok mindent határozattal, csak vagy végrehajtják, vagy nem. 
Ha nem, egy testületi határozatnak a végre nem hajtása az más, mint a rendeletnek a kötelező 
érvénye, nekem itt az a bajom. Egyet értek Borika, de ezek olyan kaliberű számok zárolások, 
amik intézményeket és sok mindent érint, főösszeget érint, ha jól láttam, végigsoroltuk 
számonként tizenhét paragrafusig, ezt nem lehet így. A határozat elindította ezt a lavinát, ami 
technikailag egy rendelet módosítással perfektuálódik, nem tudok mit mondani, csak ezt. 
 
Fábry Béla képviselő ügyrendben: köszönöm szépen. Ha forgunk itt e körül az ügy körül és 
nincs valami megoldás, vagy nem körvonalazódik, akkor tíz óráig is itt maradhatunk, ezért azt 
indítványozom, hogy ennek a napirendnek a tárgyalását függesszük fel. Tekintettel arra, hogy 
a szöveg gyakorlatilag kész, tehát semmi mást nem kell csinálni, csak le kell írni. A holnapi 
napon egy egyórás testületi ülés keretében este hét órakor, vagy nyolc órakor nem tudom, 
amikor a többségnek alkalmas, mert a szöveg készen van, csak le kell gépelni. Tehát kész a 
szöveg, ha most felfüggesztjük ezt a vitát, ennek a napirendi pontnak a tárgyalását és a 
holnapi napra meg tudjuk szervezni, ha legalább hat ember ráér és el tudunk jönni és meg 
tudjuk szavazni ezt a dolgot, akkor onnantól ez kerekké válik. Én ezt az indítványt tudom 
megfogalmazni, amennyiben ez elfogadható. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felfüggesztem ennek a napirendi pontnak a 
tárgyalását. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen. Akkor lehetne esetleg egy 
folytatólagos ülést tartani, a megmaradt napirendi pontok tárgyalásával. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem szavazásra, hogy a mai testületi ülést 
felfüggesztjük, és a holnapi napon fél 6-kor folytatjuk.  
Arra kérjük a pénzügyi osztályt, hogy a rendeletmódosításhoz írásban kapjuk meg az anyagot. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 1 ellenszavazattal,3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Lévai Sándorné képviselő nem vett részt a szavazásban. 
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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 17-ei  rendes nyílt ülését 21 óra 20 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. október 17-ei  nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 21 
óra 20 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. október 17-ei  nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
 

k.m.f. 
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Chrobák Zoltánné dr.  
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Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. november 5.  
 


