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25/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 18-án 

 18 óra 42 perc kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 
rendes, nyílt ülésről, mely az október 17-i rendes nyílt ülés folytatása volt. 

 
 
Jelen vannak:   Cselőtei Erzsébet polgármester, 
  Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző. 
 Fábry Béla képviselő, 

Földi Pál képviselő, 
                        Gráf Mihály képviselő, 
 Grigalek László képviselő,  
 Koncz János képviselő,  
 Lévai Sándorné képviselő,  
    Szabó Mihály képviselő 
 
 
Távol vannak: Pozderka Gábor alpolgármester és Bartos Sándor alpolgármester később 

érkeznek, Bukta András képviselő úr és Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az 
Önkormányzat jogi tanácsadója nem vesz részt a Képviselő-testületi ülésen.         

                                                  
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: -, 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -, 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszöntöm a mai testületi ülés résztvevőit. A tegnapi 17-ei 
testületi ülésnek a mai a folytatása. Kezdjük a Pest megyei kitüntetések megtárgyalását, tehát 
először zárt üléssel kezdünk. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester, mint ülésvezető, 17.50 perckor a 
nyílt ülést megszakítva zárt ülést rendel el. 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester 18.43 perckor a zárt ülés után a 
nyílt ülést újra megnyitja. 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bartos Sándor alpolgármester úr és Pozderka Gábor 
alpolgármester úr időközben megérkezett, Szabó Mihály képviselő úr távozott, a Képviselő-
testület 9 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: először is szeretném kihirdetni, hogy a zárt ülésen milyen 
határozatokat hozott a testület.  
Először a Pest megyei kitüntetések tárgyában férfi felnőtt korosztályban Gyurics Gergely 
birkózót javasolta, férfi utánpótlás korosztályban Czuczi Máron labdarúgót, női utánpótlási 
korosztályban Szarvas Alexandra labdarúgót, a testi fogyatékos személyek csoport 
kategóriában Mató Gyula paraolimpikont, a Pest Megyéért Emlékéremre Sipos Jánost 
javasoltuk posztumusz díjra, a szabadidő és sportszervezetek általában díjban a Kreadance 
táncegyüttest, Gáspár Zénót az Év Edzője Díjra, az utánpótlás korosztályban a Fóti SE 9-11 
éves korosztályt. 
Volt egy kártérítési kérelem, ebben az esetben a testület a határozati javaslatot egy az egyben 
elfogadta, tehát a testület nem fogadta el a kártérítési kérelmet, és felkértük a Jegyző asszonyt, 
hogy az Orgona utcában ez az útpadka kerüljön megszűntetésre, és más helyeken is a Fóton 
előforduló veszélyes útpadkák kerüljenek megszüntetésre. 
Az utolsó napirendi pont a zárt ülésen az illetmények korrekciója volt, dr. Csiki Gábor 
kérelme alapján. Visszamenőleg elfogadtuk a kérelmeket, és a testület mindkét esetben 
megszavazta a járandóságot.  
A testületi ülést nyílt üléssel folytatjuk, és a tegnap félbehagyott költségvetés tárgyalásával 
kezdjük. 
 
 
1. napirend: Fót Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2012 (II.27.) önkormányzati 

rendelet módosítása. (301.sz.anyag) 
 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: most lett kiosztva egy kiegészítés, még meleg és friss. Én 
arra kérem a pénzügyi osztály vezetőjét, hogy röviden mondja el, hogy akkor most mi került 
elénk, mert úgy tudom, hogy van egy A és egy B verzió is. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: köszönöm szépen, tehát a kiegészítésben a PFB 
javaslata alapján beépült az elvonás. Tulajdonképpen most már elvonásról beszélhetünk, mert 
a rendeletben keresztülvezettük a sorokon az előirányzat csökkentést, erre azért van szükség, 
mert hogyha az Államháztartási törvény, az idei változás az szigorított, és amennyiben a 
bevétel elmaradásával kell számolni, akkor az előirányzatokat módosítani kell. Tehát erre 
mindenképp indokolt a módosítás. A tegnap még kiosztott kiegészítéshez képest változás, 
hogy itt egységesen szerepelne az az elvonás, amit az intézmények átlagában produkáltak, és 
amit a Polgármester asszony említett, hogy egy B verzió is lenne, az pedig a differenciált. 
Arra azért hívnám fel a testület figyelmét, mert a 2-es és a 3-as számú melléklet, amit 
csatoltunk, ott két intézményvezető jelezte az elvonással kapcsolatban, hogy az ilyen mértékű 
elvonásnál nem fognak kijönni az előirányzatból. Amin tudnak spórolni, amivel tudnak 
játszani az egyrészt a vásárolt élelmezés, de akkor a Kft. nem kapná meg tulajdonképpen 
decemberben a pénzét, illetve a közműszámlákat csúsztatnák át 2013-ra, a másik intézmény 
még ezt is jelezte. Tehát a B verzió az pedig ami az intézményi javaslatok alapján történt, 
csak rendeleti formában most már. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a Garay János Általános Iskola leveléhez nekem azért 
lenne egy kérdésem. Ha a személyi juttatások sorát tudja csökkenteni 400.000 Ft-tal, akkor a 
munkaadói járulékokat, azt miért nem? Az miért 0, mert ő írta le a 0-t. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! A tegnapi napon elénk 
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került egy előterjesztés, amelyik szerintem nagyon helyesen egy differenciált zárolásra tett 
javaslatot, én ezt a megoldást a tegnapi napon is, hogyha határozatba foglaltuk volna, 
megszavaztam volna, és most is az a javaslatom, hogy ezt a változatot fogadjuk el. Nyilván 
való, hogy azok az intézmények, amelyek esetében a zárolás, a fűnyíró elv szerinti zárolás 
jobb helyzetet teremtett, mert a Polgármesteri Hivatal esetében, ahol 8 millió forint lenne a 
zárolás, és így csak 6,4 millió forint lesz a zárolás, ott nem fognak tiltakozni. Lehet, hogy 
egyébként sem, mert fegyelmezettek. Az az intézmény ahol 2,4% lenne és 5,3 millió forintot 
jelentene ez a zárolás és az 1,58 % az csak 3,6 millió forintot jelent, az sem fog tiltakozni. 
Nyilván azok az intézmények jelezték ezt a helyzetet, akik úgy ítélték meg, hogy az ő 
számukra a differenciált elvonás, zárolás az kezelhető. Az a néhány tized százalékos többlet, 
amelyiket ez a fűnyíró elv szerinti zárolás jelent, az viszont már átlépett a kezelhetetlenségnek 
a pontján. Ugye a Garay iskola esetében egy 0,5 %-os zárolás lett volna az eredeti javaslat 
szerint, és most pedig 1,58%-os zárolás, ami abszolút számban kifejezve, az egyik esetben 1,4 
millió forint, a másik esetben 3,7 millió forint, tehát ott 3,6 millió forinttal nagyobb az 
elvonás. Ezt nem tudja vállalni, én azt gondolom, hogy egy intézményvezető helyesen jár el, 
és ugyanez igaz természetesen a Fóti Boglárka óvoda vezetőjére is. Egy intézményvezető 
helyesen jár el, hogy abban az esetben, ha olyan helyzetbe hozza a döntéshozó szerv, amely a 
működésképtelenséget eredményezi, azt neki jelezni kell. Nekünk ebben a tudatban kell a 
döntéseinket meghozni. Én azt gondolom, hogy a differenciált elvonás az egy megfontolt 
döntés, az az intézményekkel egyeztetett döntés, és az egy korrektnek látszó döntés. A fűnyíró 
elv szerinti elvonás szerintem igazságtalan. Minden fűnyíró elv szerinti elvonás 
igazságtalanságot rejt magában, ab ovo ez is. Én ezért a B verziót nem láttam, de nyilván ki 
fogom keresni a papírokból, ugye most kaptuk meg ezt a változatot. Én azt hittem, hogy azt a 
változatot fogjuk megkapni, erről volt szó egyébként tegnap este, nem is értem egyébként, 
hogy miért került elénk ez a fűnyíró elv szerinti változat. Tegnap este arról volt szó, hogy az a 
papír, amit a kezünkbe kaptunk, annak a szövegszerű változatát fogják megcsinálni és 
idehozni. Az az A változat, de ez a B változat, az hogy került ide, erről nem volt szó. Arról 
nem tárgyaltunk, hogy a fűnyíró elv szerint legyen az elvonás. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Lehet, az is igazságtalan volt Borika rendben van, de most nem arról beszélünk, hogy mi volt 
három éve, meg tíz éve, meg ötven évvel ezelőtt, hanem arról, hogy tegnap mi volt. Tegnap 
arról volt szó, hogy van egy javaslat, amit nem fogadtunk el, de volt egy rendelet javaslat, 
amit úgy látszott, hogy a többség el tudja fogadni, és csak azért nem fogadtunk róla, mert a 
rendelet szerinti szöveg megfogalmazás nem volt előttünk. Most itt az ülés megkezdése után 
kaptuk meg a szövegeket, és lám kiderül, hogy egészen másról van szó, mint tegnap. Én azt 
gondolom, hogy ez nem helyes. A B változat az, amiről igazából tárgyalnunk kell. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én Fábry Béla 
képviselő társammal nem értek abszolút egyet, mert ha megnézi itt a másik táblázatot, ahol ott 
van, hogy mennyi a támogatás, tehát a finanszírozásnál 68%-on van a Garay finanszírozva, 
addig míg 74%-on a másik intézmények, és a 0,5%-ot tudja ugye leadni, a többi meg le tudja 
adni még az 1,4-et, meg a 2,8-at. Hát Önnek, ha van két gyereke, az egyiknek ad 100 Ft-ot, a 
másiknak meg 200-at, vagy 300a-at? Ennyi differenciával nem lehet így venni. Tehát így, 
ezzel a részével nem értek egyet. Világos, hogy a fűnyíró elv az sem teljesen igazságos, de 
valahol igazságosabb, mint ez a megkülönböztetés. Legyen szíves Fábry képviselő társam és 
nézze át ezt a táblázatot is, aminél a finanszírozás van, hogy hány százalékon van 
finanszírozva, és aki magasabban van finanszírozva, attól lehet kevesebbet elvenni, mert az 
már többet megkapott, akinél kevesebb van, attól többet el tudok még venni, és a többől nem 
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tud adni annyit, mint a másik a kevesebből. Tehát ez egy kicsikét furcsa, meg ezzel a 
szemlélettel így nem lehet menni. Vagy igazságosan egyformán bíráljunk el mindenkit, vagy 
sehogy. Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, bármilyen magasságokba emelkedik a 
vita én nem biztos, hogy értem néha, amit a Fábry képviselő társunk mond. Persze minden 
nézőpont kérdése. Az, hogy most mikor hány intézmény járt jobban, meg rosszabbul az is, de 
hogyha azt nézem, hogy x intézmény a 230-260 milliós költségvetéséből csak 1 millió forintot 
tud már a következő két hónapban megtakarítani, míg egy másik intézmény a 94 millió 
forintos költségvetéséből 3 millió forintnál is többet tud megtakarítani, nekem azért ez a kettő 
elég beszédes szám. Ha visszagondolok azokra dolgokra is, hogy azok az intézmények, akik 
most nem tudtak annyit megtakarítást önként kimutatni, mint a többiek, mindig ezek az 
intézmények szoktak ide nekünk különböző dolgokért jönni, hogy ez elromlott, erre költsünk, 
ezt csináljuk, ez ázik be, ezt kell kivágni, ezt kell most rendkívül megvenni. Vagy nem 
tervezik megfelelően jól a költségvetést, akkor az a baj velük, vagy pedig amikor a működésre 
költik a pénzt, akkor nem osztják be jól a pénzt, akkor meg az a baj velük. Én azt mondom, 
hogyha a többség ezt jól csinálja, akkor nekik kell a többséghez alkalmazkodni. Én igazából 
azt szeretném kérdezni az Andrástól, hogy hogy lett itt a 100 millió forintból 71, mert ezt nem 
értem. Köszönöm szépen. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: bevétel kiesés, az adóbevételek sorain 
összességében 100 millió. A főösszeg az azért nem ennyivel módosul, mert kamat 
többletbevétel 29 millió van benne, ezért csak 71 a kiadási oldal. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Tehát a kieső 100 millió mellé 71 millió kiadás megtakarítás és másfajta 29 millió bevétel, 
ami már teljesült, kamatbevétel. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Fábry Béla képviselő: nekem is egy kérdésem lenne. Jegyző asszonytól kérdezem meg, hogy 
ki adott utasítást arra, hogy a tegnapi előterjesztéshez képest más javaslat kerüljön ide elénk? 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: arra, amire az osztályvezető úr hivatkozott az államháztartási 
törvényre, ma délelőttre megnéztük a jogszabályt, tehát pontosan a tegnapi vita kapcsán a 
határozat, rendelet és egyáltalán hogyan járjon el az önkormányzat. Azzal szembesültünk, 
hogy az új jogszabályi változás, nagyon kőkeményen előírja a felelős gazdálkodás igényét, 
amit be is idézünk ebbe a sorba. Ennek alapján tovább gondolkodtunk, hogy hogyan lehet ezt 
a hiányt, vagy zárolást egy olyan ideális formára hozni, ami megfelelő, és ennek kapcsán 
osztályvezető úr szintén körlevelet intézett az intézményekhez. Pont ezért van itt a két verzió, 
hogy a tegnapit folytatva, ugyanakkor egy másik kicsit mondhatni szigorúbb szemléletet 
tükrözve, én nem vagyok költségvetési és pénzügyi szakember, de hogy pont az 
elhangzottakból és talán pont az adó osztály vezetője megerősíti, hogy még lehet, hogy 
további szigorítások is lehetnek. Nem adott utasítást, ez egy team munka, az előterjesztés 
készítéséhez megnéztük ezt a verziót, aminek alapja az Államháztartási Törvény. Annyit 
szeretnék még mondani, hogy én magam is konzultáltam más önkormányzatnál más pénzügyi 
vezető kollegáival, és ennek az igényét, tehát az Államháztartási Törvény változására hívták 
föl a figyelmet, aminél már lehet, hogy meg is kellett volna ezt korábban is tennünk. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr 18.55 perckor visszaérkezett, a 
Képviselő-testület 10 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
 
Bojtor Szabolcs adócsoport osztályvezetője: köszönöm a szót. Jelezni szeretném, amit már 
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén is jeleztem, hogy ugyan abban a tájékoztató anyagban 
még kevesebb bevétel szerepel, de most már 1,6 milliárd fölötti bevételnél tartunk. Tehát 
ugye 200 millió hiányzik az eredeti előirányzathoz, tehát ha 100 milliós zárolás történik, 100 
millióval csökken a bevételi terv, akkor azt én úgy gondolom, hogy teljesíthető a jelenlegi 
helyzetben. 100 millió csökkentés van beépítve az adók során és 29 millió, ami 
kamatbevételben már teljesült, tehát azért jön ki a 71, de az adó területén ott 100 milliós 
csökkenésre számoltak. 
 
Fábry Béla képviselő: elnézést, hogy harmadszor szólok, de az előző az csak kérdés volt, az 
nem hozzászólás volt, tehát igazából a második a hozzászólás. Tehát én azt nem értem, azért 
állok itt egy kicsit értetlenül, mert itt volt tegnap egy előterjesztés előttünk, azzal úgy 
nagyjából úgy láttam, hogy mindenki egyet ért, igazából szavazás helyzet közeli állapotban 
voltunk, csak jogi kifogások vetődtek fel, és ehhez képest most egy egészen más előterjesztés 
van itt előttünk. Én azt gondolom, hogy ez így nem helyes eljárás, hogy egyik napról a 
másikra egy megcsócsált rendelet tervezetet, már elnézést, hogy így fogalmaztam, tehát egy 
megvitatott rendelet tervezetet, amikor csak a szövegezés lett volna a leckefeladat, egy 
teljesen más szemlélettel és más megközelítéssel újra idehoznak elénk. Én az eljárást sem 
tartom helyesnek és ezt a javaslatot, ebben a formában mármint a fűnyíró elv szerinti 
megoldást sem tartom helyesnek. Köszönöm. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: nem tudom a képviselő úr, hol látott tegnap egy 
előterjesztést, mert nem volt előterjesztés. Volt egy próbaszámítás. Akkor lett volna 
előterjesztés, hogyha megfelelt volna a formai előírásoknak, vártam volna, hogy a Szabó 
képviselő úr elmondja, hogy mik az előterjesztésnek a formai előírásai. Én is azon az 
állásponton vagyok, hogy ha egy 94 milliós költségvetésű intézmény figyelembe véve a város 
helyzetét fel tud ajánlani 2,5 millió forintot, akkor 243 milliós költségvetésű, meg a másik 
ilyen költségvetésű az ne fél százalékot ajánljon föl, mert akkor melyik intézmény járt jól? Az 
járt jól, aki igyekezett elkölteni a pénzét. Aki takarékos volt, és megfontolt volt és tartogatta, 
az most jól „megszívja” hogy így mondjam, mert zároljuk, aztán elvonjuk, lehet válogatni, ez 
az egyik dolog. A másik dolog, ha én a papírformára támaszkodom és nem az elmondottakra, 
akkor most és itt 200 millió forintot kellene zároltatni. Ehhez képest a 100 millió, alkalmi ár 
én ezt gondolom. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: miután van egy A és egy B verzió, én szeretném a Jegyző 
asszonytól megkérdezni, hogy van-e arra lehetőség, hogy a rendeleti pontokat külön tenném 
fel egymás mellett párhuzamosan, és aztán amelyik több szavazatot kap, az kerül bele a 
rendeletbe. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: tekintettel arra a tényre, hogy két verzió van, természetesen 
van rá lehetőség. Az irodavezető úr kidolgozta mindkét verziót, tehát alkalmasak a 
tárgyalásra. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: tehát a jobb felső sarokban szerepel az elvonás 
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intézményi javaslat alapján, tehát az a B verzió, ami a differenciált, az intézményi javaslat 
alapján. Azt neveztük meg B-nek, a másodjára kiosztott anyagot. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát először kiosztották azt, amire az van írva, hogy 
kiegészítés a 301-es számú előterjesztéshez, ez az új változat. A tegnapi anyag, ami elénk 
került, az lett utólag kiosztva, ennek a jobb felső sarkában olvasható, hogy PFB határozat 
alapján átdolgozott változat, és ebben van benne a tegnapi javaslat, tehát ebbe lett 
beledolgozva a differenciált összeg. 
Akkor azzal szeretném kezdeni, hogy a rendeletben van, amit már elfogadtunk. Elfogadtuk az 
1.§ (4)-t, a 2.§ (5)-t, ezekről már tegnap megtörtént a szavazás. A 3.§-ba került bele egy új 
mondat, szeretném felolvasni, tehát a 3. § (13) bekezdése, ez mindkét esetben ugyanaz, ugye 
András? 
 
-Válasz: igen 
 
Tehát: az önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely 
költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Az üres álláshelyen lévő 
előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a fogalmazással valami gond van, mert a szándék 
nem ez volt, amikor megfogalmaztuk. A szándék az volt, hogy az álláshelyen keletkező, tehát 
most mindegy, hogy a megüresedéskor, vagy előtte nem töltötték be, tehát segítsetek a 
megfogalmazásban, mert ez azt üzeni nekünk, hogyha szeptemberben megüresedett egy 
álláshely, akkor szeptembertől december 31-ig zároljuk és elvonjuk. Ha a tizenkét hónapból 
az az álláshely három hónapig volt betöltve, akkor az előtte lévő hónapokat is, tehát 
szeretném, hogyha zárolva lenne azon az álláshelyen az összes olyan pénz, ami nem lett az 
álláshelyre felhasználva. Hacsak eddig nem használták föl.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Tehát ha júniusban keletkezett az álláshely és csak szeptemberben töltötték be, szeptembertől 
decemberig, akkor a június-augusztus hónapot miért nem lehet zárolni? Azt még nem költötte 
el. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Ez a vita megint a 
kapkodásnak az eredménye és én azt szeretném csak elmondani, amit Jegyzőasszonynak is a 
telefonban elmondtam. Megkérdeztem tőle, hogy a költségvetési rendeletnél bizottsági 
véleményezés nélkül, hogy lehet-e egyáltalán határozatot hozni. Magát a költségvetési 
rendeletnek most úgy gondolom az A verzióját az minden bizottság tárgyalta, el is fogadta. 
Utána az adóbevételek be nem folyása kapcsán jött egy PFB javaslat, abszolút helyesen, hogy 
akkor x millió forintot zárolni kell, arra viszont ugye nem gondolt egyikünk sem, hogy ennek 
az utána következő lépését a költségvetési rendeletnek a megfelelő módosítását elvégezzük. 
Tehát ami itt most előttünk van, azzal együtt amit tegnap megkaptunk, egyetlen bizottság sem 
rágta át. Nincs bizottsági vélemény. Költségvetési rendeletet véleményem szerint még 
sürgősséggel sem lehet, bár nem is így került be. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
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Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző, ügyrendben: köszönöm szépen a szót. Csak 
szeretnék visszagondolni a tegnapi testületi ülésre, ahol a 279. és a 279/A. anyaggal volt 
mondjuk úgy probléma. Ott a JÜSZB bizottság elnöke pontosan azt kifogásolta, hogy miért 
nem 279-es anyaghoz térünk vissza, ha egyszer elnapoltuk. Teljesen mindegy, hogy vannak 
hozzá kiegészítő információk, azt akkor is úgy kellett volna tárgyalni Elnök úr véleménye 
szerint, hogy az 279-es anyag. Most akkor ezt alkalmazva jutottunk el ugyanide, mert ez 301-
es anyag elnapolva, ahhoz kiegészítő információk jöttek, és visszahoztuk 301-es anyag 
kiegészítéseként. Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke ügyrendben: én csak azt akarom mondani 
Aljegyző asszony, hogy én nem mondtam semmit, hogy mit hogy kéne tárgyalni. Tökéletesen 
fölösleges velem vitatkozni, nem vitatkozunk, ugyanis az utolsó mondatommal azt mondtam, 
hogy akkor tessék, rágjuk meg ami itt előttünk van, vitassuk meg az anyagot, utána 
szavazzunk. Kész, ennyi. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Tehát ha szabad visszautalni nekem is a tegnapi 
vitára. Tegnap éppen Lévai Sándorné bizottsági elnök asszony javaslata volt, hogy határozat 
formában döntsünk arról az egylapos kétoldalas kiegészítésről, ami jelenleg a B verzióban 
nyert szövegszerű megfogalmazást. Jól emlékszem Elnök asszony? 
 
-Válasz: azt mondtam, hogy szándéknyilatkozat formában. 
 
Igen, szándéknyilatkozat formában Ön kezdeményezte, hogy ezt határozatként fogalmazzuk 
meg, vagy döntsünk róla határozatként. Azt mondta, hogy határozatot hozzunk, meg lehet 
keresni a jegyzőkönyvet, hogy határozatot hozzunk arról, erre mondta a Szabó képviselő úr, 
hogy határozattal nem lehet rendeletet módosítani, rendben van, akkor volt az, hogy 
szándéknyilatkozat legyen csak a határozat, tekintettel arra, hogy úgy nézett itt ki, hogy nem 
alakul ki semmi épeszű dolog-már elnézést. Ekkor mondtam én azt, hogy rendben van, akkor 
ennek a papírnak az alapján, amit osztályvezető úr felolvasott, azt gépeljék le és hozzák ide, 
mert akkor azt láttam, hogy van egy szándék, hogy azt elfogadjuk, semmi mást nem kell 
csinálnunk, csak azt a papírt, ami itt van előttünk elfogadjuk. Ehhez képest ma, egy teljesen új 
verziót kaptunk, szeretném mondani, egy gyökeresen új verziót, egy alapjaiban eltérő verziót. 
Olyat, amit az égvilágon senki nem vitatott, javaslatként nem fordult elő a testületi vitában. 
Tehát egy teljesen új szövegszerű javaslat van itt most előttünk. Én azt, hogy úgy mondjam a 
jogászkodást el tudom fogadni, hogy akár azt is hogy nem tárgyalhatjuk, akár azt is, hogy A 
verzió, B verzió, csak azt szeretném mondani, hogy erről tegnap egyetlen egy hang, szó, 
semmilyen javaslat nem hangzott el. Abban látszott egyetértés, hogy az a kétoldalas egylapos 
papír, amit megkaptunk kiegészítésként, abban úgy nézett ki, hogy abban van egy többségi 
álláspont vélemény, annak az elfogadására. Én ezért mondom azt, hogy nehezményezem ezt 
az új eljárást, nem értek vele egyet. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy a Képviselő-testület 
akarata szándéka nem számít azoknak, akik új ötletet találnak ki, és ezt az eljárást egy nagyon 
rossz iránynak tartom. Én azt gondolom, hogy a B verziót kell szavazásra föltenni, és erről 
kell dönteni, és azt javaslom, hogy ezt támogassa a Képviselő-testület. Azt, hogy egyik vagy 
másik intézménynek miért annyi a költségvetése, mint amennyi, hogy azok túl vannak-e 
tervezve, vagy alul vannak tervezve, ezt most nem tudjuk eldönteni. Két intézményvezető 
jelezte, hogy amennyiben a fűnyíró elv szerinti elvonás történik meg, abban az esetben ők 
olyan működési zavarral kerülnek szembe, ami külön eljárást fog igényelni. Azt gondolom, 
hogy ők ezt jelezték, ez egy nagyon felelősségteljes megoldás volt. köszönöm. 
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Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző, ügyrendben: köszönöm szépen a szót. A 
bizottsági JÜSZB Elnök úrnak csak egy pillanatra annyit szeretnék mondani, hogy ne vegye 
úgy, hogy én állandóan vitatkozok, csak ha kifejted a jogi álláspontodat, akkor mi is hadd 
fejtsük ki a miénket. Tehát vélemény-vélemény. Fábry képviselő úrnak annyit szeretnék 
mondani, hogy ne tekintse úgy, hogy a hivatal, vagy bárki a Képviselő-testület szándéka ellen 
cselekedne, hanem ez egy plusz munka, egy plusz fáradtság a hivatal részéről. Ez egy plusz 
verzió, ebben semmi rossz és kivetnivaló nincs. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót, én a 3§ (13) bekezdésnél 
szeretnék egy kiegészítést tenni, ugye az előbb itt elhangzott képviselő asszonytól, hogy nem 
pontosan a szándék szerint került megfogalmazásra a szöveg. Tehát az első mondat után egy 
második mondatot javasolnék beszúrásra, mégpedig ezzel a szöveggel: 
Zárolásra kerül továbbá az üres álláshelyeken eddig felhalmozódott bérmaradvány is. Így 
akkor a szándék teljesül. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: köszönöm a szót, csak azt nem értem, Fábry Béla képviselő 
társamba, hogy a Jegyző asszony elmondta érthetően, hogy Államháztartási Törvény szerint, 
amit ma néztek meg, és annak az egyeztetése folytán következett be ez, 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Nem felel meg, mert az egy egyoldalas lap az nem költségvetés. Meg kell nézni a másik 
táblázatot, amit mondtam, meg se nézted. A finanszírozási összeget, ami két hónappal ezelőtt 
még azt mondták, hogy nincs megfelelően finanszírozva minden intézményünk. Akkor 
érdekes, most meg már túl van finanszírozva? Azért nem tudott leadni? Ne vicceljetek már! 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor még egyszer felolvasnám a 3§ (13) bekezdését: 
„(13) Az Önkormányzat költségvetési szerveinél bármilyen okból megüresedő álláshely 
költségvetési előirányzata a megüresedéssel zárolásra kerül. A zárolás feloldásáról a Pénzügyi 
és Fejlesztési Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. Az üres álláshelyen lévő 
előirányzat a zárolás feloldása után használható fel.” Zárolásra kerül továbbá az üres 
álláshelyeken eddig felhalmozódott bérmaradvány is.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke ügyrendben: nem jó helyen van ez a „zárolásra kerül 
továbbá” mondat, eléje kerüljön a további feltételeknek, tehát az első mondat után kerüljön 
beszúrásra, akkor helyes. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor így legyen, nem olvasom fel még egyszer. Indítható 
a szavazás: 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 
 
Ezt követően a ma kiosztott anyagból fogom a §-ok szerint felolvasni, ha nem kerül 
elfogadásra, akkor a tegnapi szerint. Tehát most azt olvasom fel, amit először kiosztottak, az 
új változatot, és utána fogom felolvasni a tegnapit. 
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4§ 
A R. 4 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Polgármesteri Hivatal, valamint 
az általa koordinált feladatok 2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 432.582 
eFt-ban állapítja meg.” Végig megyünk, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
5§ 
A R. 5 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Fáy András Általános Iskola és 
Óvoda, Pedagógiai Szakszolgálat: EGYMI 2012. évi bevételi és kiadási főösszegének 
előirányzatát 344.648 eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
6§ 
A R. 6 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Garay János Általános Iskola 
2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 237.847 eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
7§ 
A R. 7 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Németh Kálmán Általános 
Iskola 2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 282.278 eFt-ban állapítja 
meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
8§ 
A R. 8 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Apponyi Franciska Óvoda 2012. 
évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 134.861 eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
9§ 
A R. 9 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde 2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 280.470 eFt-ban állapítja 
meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
10§ 
A R. 10 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Fóti Közművelődési és 
Közgyűjteményi Központ 2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 82.913 
eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
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11§ 
A R. 11 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Fót Város Egyesített Szociális 
és Egészségügyi Intézmény 2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 228.758 
eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
12§ 
A R. 12 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Fóti Népművészeti Szakközép- 
Szakiskola és Gimnázium 2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 232.724 
eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
13§ 
A R. 13 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Önkormányzati Zeneiskola 
2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 93.330 eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: egy elírás szerepel, tehát a 4. sz. melléklet szerinti 
összegek a jók, és a szöveges részben a 6§-ban az nem 237.847, hanem 234.847. A 
mellékletben így van. Nincs összhangban így a melléklet a szöveggel.  
 
A háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Így nincs számszaki összhang. A melléklet a jó szám. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Fábry Béla képviselő képviselőúr bejelentette, hogy el kell 
mennie.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselőúr a testületi ülésről 19.32 perckor távozott, a 
létszám 9 fő, a testületi ülés határozatképes. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: mivel az A és B verzióban különböző a százalékos 
elvonás, viszont látnivaló, hogy ugyanaz az összeg szerepel, ezért javításra szorul, szeretnék 
új szavazást kérni a 6§-ra, a Garay iskola számára és a helyes összeget az osztályvezető 
mondja a jegyzőkönyvbe. 
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető: tehát ami az egyensúly szerinti helyes szám az ami 
miatt a rendelet számszaki adatai mind stimmelnek, az a 234.847 eFt. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor a 6§ (1) bekezdésre vonatkozó határozatunkat 
visszavonjuk, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
Tehát visszavontuk. 
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6§ 
A R. 6 § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:  
„(1) A Képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó Garay János Általános Iskola 
2012. évi bevételi és kiadási főösszegének előirányzatát 234.847 eFt-ban állapítja meg.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
14§ 
Az R. 2., 2/1-11., 3., 3/a., 4., 4/a., 4/b., 4/c.,4/d., 4/e., 5., 6/a. számú melléklete helyébe jelen 
rendelet, 2., 2/1-11., 3., 3/a., 4., 4/a., 4/b., 4/c.,4/d., 4/e., 5., 6/a. számú melléklete lép. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
15§ 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon 
hatályát veszti. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Egyben teszem fel szavazásra a rendeletet, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
29/2012. (X.19.) önkormányzati rendeletét 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, 
3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítésre: a döntést követő 8 napon 
belül, a rendelet kihirdetésére és közzétételére: 2012. október 19. 
 
Földi Pál képviselő: annyit szeretnék csak gyorsan hozzátenni, hogy gyorsan kiszámoltam, 
hogy így most a Garay iskolának durván 50.000 Ft-ot spóroltunk. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném még felolvasni a bizottsági véleménylapokon 
lévő véleményeket. Arra kérem a testületet, hogy szavazzon. Tehát a bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását: 
„Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Társulás 2012. évi tagdíjára – 
tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács által módosított költségvetés alapján plusz 1 havi 
finanszírozással kell a tagönkormányzatoknak a fenntartáshoz hozzájárulni, továbbá a 
gyepmesteri feladatok fedezetét egész évben biztosítani kell – 3.264 E Ft pótfedezetet biztosít 
az általános tartalék sor terhére. 
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Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester nem vett részt a szavazásban. 

 
493/2012. (X.18.) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 3/2012 (II.27.) önkormányzati rendelet 
módosítása. (301.sz.anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Kistérségi Társulás 2012. évi tagdíjára – 
tekintettel arra, hogy a Társulási Tanács által módosított költségvetés alapján plusz 1 havi 
finanszírozással kell a tagönkormányzatoknak a fenntartáshoz hozzájárulni, továbbá a 
gyepmesteri feladatok fedezetét egész évben biztosítani kell – 3.264 E Ft pótfedezetet biztosít 
az általános tartalék sor terhére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. október 18. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az EEB-nek volt még egy javaslata a hivatal felé, hogy a 
hivatal gyűjtse ki Padányi József munkaügyi perével kapcsolatos KT határozatokat annak 
okán, hogy a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál el lehet-e járni a vélhetően tévesen befizetett 
járulékösszeg kapcsán. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

494/2012. (X.18.) KT. HATÁROZAT 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy gyűjtse össze 
Padányi József munkaügyi perével kapcsolatos KT határozatokat annak okán, hogy a Nemzeti 
Adó és Vámhivatalnál el lehet-e járni a vélhetően tévesen befizetett járulékösszeg kapcsán. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: azonnal. 

 
 
 

2. napirend: Tájékoztató az építmény- és telekadó bevételek teljesülése tárgyában. 
(304.sz.anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB javaslata beépült a költségvetésbe. A határozati 
javaslatot teszem fel szavazásra módosítás nélkül. Indítható a szavazás.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

495/2012. (X.18.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztató az építmény- és telekadó bevételek teljesülése tárgyában. (304.sz.anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármesteri Hivatal 
építmény-és telekadó teljesülése tárgyában készített tájékoztatóját. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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3. napirend: Rendeletalkotás Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának módosításáról. (319.sz.anyag) 
 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: az SZMSZ-t tárgyaljuk és tudom, hogy a hatásköri 
jegyzéket fogjuk tárgyalni, de mivel az SZMSZ-nek olyan pontja is beemelésre került, ami 
nem a hatáskörhöz tartozik, ezért veszem magamnak a bátorságot, hogy két javaslatot tegyek, 
ami formabontó lesz, de én azt kérem, hogy gondolják át a képviselők.  
Az egyik javaslatom az, hogy a napirend előtti felszólalásokat tegyük át napirend utáni 
felszólalásra, mert ma is azért ülünk itt, mert tegnap elhúzódott a napirend előtti felszólalás, és 
a sürgős és a fontos ügyeket nem tudjuk végig tárgyalni. Ez az egyik dolog.  
A másik dolog, hogy a napirend előtti felszólalásoknál feleslegesnek tartom, hogy napirend 
előtti felszólalás, kérdés, interpelláció is legyen. Nem Parlament ez kérem szépen. Ezt azért 
találták ki hajdanán, hogy a Csorba háromszor szólhasson hozzá a napirend előtti 
felszólaláshoz. Minden témában bedobott valamit. Tehát akkor ezt a két dolgot szeretném, ha 
a Polgármester asszony feltenné szavazásra, hogy napirend utáni felszólalás legyen és a 
három dolog legyen egybevonva.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Nem azzal kezdjük a napot 14.00-kor, még azelőtt Jani bácsi, mikor nem voltál képviselő 
akkor így volt. Tudod mikor hozták ezt be? Mikor bejött ide a TV. Akkor mindenki szerepelni 
akart, és akkor hozták be. Így van Bartos képviselő úr? 
-Válasz: így van. 
Javaslatom, hogy a felszólalások a napirend utáni felszólalások legyenek, és legyen 
összevonva a kérdések, interpellációk. Ez nem Parlament, hogy interpelláció legyen. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Én meg fogok várni mindenkit a 
napirend után is, és végig fogom hallgatni, bármennyi ideig. Viszont nekem lenne egy másik 
javaslatom. A tegnapi testületi ülésen érződött főleg ez, hogy rettenetesen szét lett dumálva a 
testületi ülés, és én szeretném, hogy ha testületi ülés valóban a döntésekről szólna, és nem a 
vitáról. A vitát azt kérem, hogy tegyük át a bizottsági ülésekre. Én bizottsági ülésen is voltam 
már itt hajnali 2-ig, itt leszek ezután is, és senkibe nem fogom a szót belefojtani, de maga a 
testületi ülés az a döntésről szóljon. Tehát én azt szeretném javasolni éppen ezért rendkívüli 
esetben minden képviselő egyszer, - én megmondom őszintén 1 percet szerettem volna 
javasolni, de többen jelezték, hogy ez túl kevés -, ezért egyszer 2 percben szólaljon hozzá, és 
a további hozzászólást, vagy ha túllépi az időt, akkor a Polgármester asszony, vagy az 
ülésvezető a mikrofont azt tudja kinyomni. Kérem, hogy oldja ezt meg a technika, és akkor 
remélem, hogy gyorsabban fogunk haladni a testületi üléssel. Köszönöm szépen. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Én azt hiszem, hogy a 
napirend előtti hozzászólásoknak a dolga az Ötv-ben van rögzítve, jól tudom Jegyző asszony? 
Jól tudom. Hát akkor, amit képviselő asszony mondott az enyhén szólva is butaság, de hát 
ugye nem kell ezt a jogszabályt mindenkinek ismernie.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Hát ez egy butaság, hogy kerüljön át, ez az én véleményem, ehhez nekem jogom van. Amit 
pedig Pozderka Gábor alpolgármester javasol hát, hogyha az Ötv-be belefér, hát akkor, aki 
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gondolja, az szavazza meg én azt hiszem, hogy kezd megint elharapózni az a korszak, aminek 
utána vagyunk, elnézést a kifejezésért. Ez egy pár évvel ezelőtt volt divat, de hát most úgy 
látszik, hogy fentről Fótra is leért ez a módszer. Akinek a véleménye nem tetszik, azt el kell 
hallgattatni. Hogyha nem tetszik egy ellenvélemény, akkor kérem ügyrendi javaslatként a 
vitának a lezárását, hogyha úgy gondolják, hogy valakinek a véleménye nem megfelelő, vagy 
politikailag nem korrekt, akkor beléfojtják a szót, ezt egy pár évvel ezelőtt művelte egy 
alpolgármester, aki most jelenleg nincsen itten, művelte egy polgármester, akit mi raktunk oda 
arra a posztra, de úgy látom, hogy ezt most már ismét művelni fogják. Köszönöm szépen. Én 
szeretném bejelenteni, hogy távozok, otthon a tévében jobb a műsor.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: tulajdonképpen a felvetés, Lévai Borika felvetése teljesen jó 
abban a tekintetben, hogy az hogy legyen ez változtatva az szerintem teljesen jogos, mert 
nincs leszabályozva. Az SZMSZ-nek módja van ezt leszabályozni. Én tisztelettel javaslom, 
hogy a napirend előtti felszólalás az igenis legyen úgy, hogy mondok példát, hogy más 
önkormányzatnál ezt hogy alkalmazzák, mert ez mindenhol probléma és azt mondják, hogy 
napirend előtt maximum 30 perc, akkor elkezdi számlálni, tehát olyan program van, a 30 
percnél befejezi, kész ott van vége, tehát ez ilyen. Ez nagyon korrekt, mert idő méri, és akkor 
ha letelt a 30 perc akkor áttérnek a másikra, kérdések, stb. Én azt gondolom, hogy annyira sok 
tekintetben elavult ez az SZMSZ, hogy én azt sem tartom ördögtől valónak, hogy egy új 
SZMSZ tervezettel jönnénk esetleg novemberben. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő 19.50-kor távozott, a testület létszáma 8 fő, 
az ülés határozatképes. 
 
Koncz János képviselő: köszönöm szépen a szót. Nekem volna egy javaslatom, ha én 13.45-
re ide tudok jönni, akkor tartsuk tiszteletbe a többit és 14.00-kor legyen itt mindenki. Ne 
14.30-kor meg 15.00-kor kezdjük el a testületi ülést, persze hogy csúszik az idő. Akkor még 
hozzájönnek azok, hogy mindenki el szeretné mondani a mondókáját, és persze másfél, két 
óra, amire odakerül a sor, hogy elkezdődik a testületi ülés. Köszönöm szépen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: végtelen sajnálom, hogy nincs itt a képviselő úr, 
hogy emlékeztettem volna a hétfői bizottsági ülésre. Az energetikai anyagot hétfőn két 
ütemben tárgyaltuk, délelőtt egyszer foglalkoztunk vele egy órát, megadtuk a szempontot a 
hivatali dolgozóknak, hogy hogyan dolgozzák át. Délután visszajöttek, az anyagot el kezdtük 
tárgyalni, mire megtárgyaltuk volna, képviselő úr megérkezett, és fél óránkba tartott, amire 
megértettük vele, hogy nem arról az anyagról van szó, amiről ő beszél, és nem az a témája, 
amit ő akar, amiről ő beszél. Ezzel elment fél óra. A hétfői bizottsági ülés tartott kilenc órától, 
kétszer 10 perc szünetet tartottunk, öt óra előtt valamivel fejeztük be. Az EEB ülése ötkor 
kezdődött, azt sem tudom már, hogy mikor mentem haza arról, olyan későn ért véget, talán tíz 
körül. Akkor szeretném megkérdezni, hogy akkor mit beszélik szét itt a testületi ülést? Hátha 
a bizottsági ülésre eljön, és ott mindent megkérdez, ott aztán én nem szoktam senkibe 
belefojtani a szót, azért tart este hétig, meg nyolcig, mert annyi napirend van. Mindent 
megtárgyalunk, mi beszélni való van itt még a KT ülésen? Szeretném megkérdezni. Én meg is 
válaszolok magamnak. Nem megy más, csak a közönségnek való magamutogatás, a kampány 
és a hasonló dolog. Ezt ne nevezzük a másiknak a belefojtásának, hogy azt szeretné a másik 
is, hogy hazamenjen, mert folyton az szokott lenni, aki a legtöbbet beszél, az hét órakor azt 
mondja, hogy köszönöm szépen én elmegyek. A többi meg maradjon, vakuljon meg itt, és az 
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anyagokat meg csinálja nyolcig, meg kilencig. Mondjátok azt, hogy nem így szokott lenni! Én 
nem szoktam elmenni, én kitartok. A bizottsági ülésen is, meg itt is, akkor ne oktasson engem 
ki senki, hogy mennyit lehet beszélni. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót, én is azt mondom, hogy valóban szabályozzuk azt le, 
hogy a napirend előtti felszólalások 3 percesek legyenek, tizenegyszer 3 perc, az 33 perc, 
szólaljon meg a gong és vége, az ülésvezető véget vet, ha tetszik, ha nem és mindenkinek 
három percnél véget vet. Csinálja meg otthon a skiccét, és utána azt fel tudja magának 
olvasni, hogy 3 percben hogy fér bele, és akkor tudja azt, hogy mit fog kihagyni. Én ezt 
javaslom, hogy ezt fogadjuk el, összesen három perc mindenre. Itt valóban így van, 
kérdéseket, meg interpellációkat be lehet adni írásban is, minden gond nélkül, azt nem muszáj 
felolvasni, tehát ezeket le lehet szabályozni. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, hála Isten Földi képviselő már félig 
elmondta, amit én is akartam. Egyet értek vele. A másik fele, azért Pozderka alpolgármester 
úr javaslatával, csak félig értek egyet. Az hogy két perc legyen a hozzászólás, azzal egyet 
értek, egyszer 2 perc, és egyszer 1 perc válaszadási lehetőséget is javasolnék, mert az meg a 
másik véglet, ami Dunakeszin van, hogy teljesen formálisak a testületi ülések. Itt meg teljesen 
szétbeszélik és egyik sem teljesen korrekt számomra. Azért legyen egy válaszadási lehetőség 
egy percben én, ezt javaslom.  
 
Földi Pál képviselő: én azt javasolnám a Gráf Mihály képviselővel egyet értve, a három 
percet javasolnám, mert felmerülhetnek olyan dolgok, amiket netalán tán három percben, 
tudjuk nyilván, tehát lehet három percben beszélni nagyon sokáig, de ha van olyan 
információ, ami fölmerül, akkor azt nagyon nehéz ám két percben elmondani és megértetni a 
többiekkel. Én azt mondom, hogy a három perc az nem egy olyan vészes idő, ami erre kell.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném először azokat a módosításokat feltenni, amik a 
papíron vannak, és amiket megkaptunk írásban a véleménylapon, a PFB javaslata: 
A rendelet-tervezet 6. sz. melléklete (Bizottságokra átruházott hatáskörök) III. része az alábbi 
új (6) ponttal egészül ki: 
(6) Jóváhagyja, az Önkormányzat által támogatási szerződés alapján nyújtott, 100 eFt összeg 
feletti támogatásokat. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Hozzászólást nem látok, akkor a jóváhagyja szó helyett megvizsgálja szó szerepeljen. Tehát 
megvizsgálja, az Önkormányzat által támogatási szerződés alapján nyújtott, 100 eFt összeg 
feletti támogatásokat. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  

Következő, a A rendelet-tervezet 7. sz. melléklete (Polgármesterre átruházott hatáskörök) (6) 
pontjában a „hozzájárulást ad” szövegrész helyébe a „hozzájárul”  szövegrész lép. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  

 
A rendelet-tervezet 7. sz. melléklete (Polgármesterre átruházott hatáskörök) (8) pontjában a 
„Város Intézményvezető Értekezlet javaslatára” szövegrész törlésre kerül. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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Az előzetes hatásvizsgálati lap a) pontjában a „Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági 
hatása nincs.” szövegrész helyébe a „Gazdasági hatásai: A tervezetnek gazdasági hatása 
van.” szövegrész lép. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Lévai Sándorné képviselő asszony ugyan visszavonta, de én szeretném feltenni szavazásra, 
hogy a napirend előtti felszólalások a napirendek után legyenek. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás, - elutasítva.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a PFB ülésén még volt egy módosító javaslat, a PFB 
átruházott hatásköreinél a III-as mellékletben a 4-es és 5-ös bekezdésben benne vannak a 
költségvetésnek az évszámai, azt ki kell onnan venni, mert egyébként minden évben vissza 
kéne hozni, a tárgy évi költségvetés, és akkor az ki van kerülve. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, akkor ezt teszem fel, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Földi Pál képviselő úr javaslatát teszem fel, hogy a napirend előtti felszólalások 3 percben 
történjenek, egyben a kérdésekkel, interpellációkkal. Tehát fejenként ennyi lesz a hozzászólás 
(képviselőnként).  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Szeretném feltenni azt is szavazásra, hogy nem lehet olyan, hogy valaki átadja a másiknak a 3 
percét. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester úrnak volt még egy javaslata, hogy a napirendi pontoknál 2 
perces hozzászólása van összesen mindenkinek egyszer lehetősége, illetve 1 perc válaszadási 
lehetőség, ha valaki érintett ebben. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Ehhez kapcsolódik az a javaslat, hogy le lehessen a mikrofont állítani az ülésvezetőnek, meg 
tudja szakítani a mikrofon működését, így el lehet venni attól a szót, aki nem elég 
fegyelmezett. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Ugyan az előbb a 2 percet elfogadtuk, de Földi Pál képviselő úr javasolja a 3 percet. 
Felteszem akkor szavazásra. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás, - elutasítva.  
 
Más módosítás nem érkezett, a módosításokkal egyben teszem fel a rendeletmódosítást, 
indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
30/2012. (X.26.) önkormányzati rendeletét 

a Fót Város Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
24/2008. (XII.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítésre: a döntést követő 8 napon 
belül, a rendelet kihirdetésére és közzétételére: 2012. október 26. 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több napirendi pont nincs, köszönöm szépen a részvételt, a 
mai folytatólagos testületi ülést bezárom. 
 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester a Képviselő-testület 2012. október 
18-ai nyílt, folytatólagos testületi ülését 20 óra 13 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. október 18-ai nyílt, folytatólagos üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva: 20 óra 13 perckor.  
 

k.m.f. 
 

 
 

 
                Cselőtei Erzsébet           
                  polgármester  

 

  
 
 

  Chrobák Zoltánné dr.  
              jegyző 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. október 19. 


