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26/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. október 30-án 
 18 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt   üléséről 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Bartos Sándor alpolgármester, 

Pozderka Gábor alpolgármester, 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző, 
Fábry Béla képviselő 

  Földi Pál képviselő, 
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  

Koncz János képviselő, 
  Lévai Sándorné képviselő,  
      Szabó Mihály képviselő 
 
Távol vannak: Bukta András képviselő úr betegség miatt nem vett részt a testületi ülésen. 
  
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: - 
 
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. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 10 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen, a 
Képviselő-testület tagjait, a jelenlévő hivatali dolgozókat, intézményvezetőket. A meghívó 
egy napirendi ponttal lett kiküldve.  
 
A hangrögzítés technikai okok miatt akadozik. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Tulajdonképpen nem konkrétan a napirendi 
pontokhoz szólnék hozzá. Az elmúlt időszakban megszoktuk, hogy a város jogtanácsosa, 
vagy ügyvédje nagy lelkiismeretességgel és pontossággal minden testületi ülésen itt volt, még 
a képviselő asztalokhoz is odaült. Sem a múlt alkalommal, sem a mostani alkalommal nem 
láttuk, van-e ennek valamilyen különleges oka? 
 
A hangrögzítés technikai okok miatt akadozik, a válasz második része hallható. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jegyző asszony beszélt ma ügyvéd asszonnyal. 
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző: tisztelettel tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy Ügyvéd 
asszony megbízási jogviszonya a törvény erejénél fogva szeptember 13-án megszűnt. A mai 
nap elkezdtük az ügyiratok átadás-átvételi eljárását, amelynek keretében még azokat az 
iratokat kaptam kézhez, amelyek bírósági tárgyalást igényelnek. A jövő héten teljes körű 
ügyirat átadás-átvétel a teljességi nyilatkozattal megtörténik. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, annyit szeretnék ehhez hozzátenni, bár most 
nincsenek napirend előtti felszólalások, hogy az Ügyvéd asszonytól tegnap kaptam én is egy 
email-t ezzel kapcsolatban, ugyanazt, amit a Jegyző asszony elmondott. Nem mondtam az 
elején, hogy tíz képviselő van jelen, Bukta András képviselő úr betegség miatt nincs jelen. 
A napirendi pontokhoz hozzászólás, miután egy van, nincs, akkor felteszem a napirendi 
pontot szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
október 30-ai rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
 
 
NYILT ülés:  
 
1./ Javaslat a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő 
köznevelési intézmények működtetéséről. 
(326. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
 
 
1. napirend: Javaslat a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ 

fenntartásába kerülő köznevelési intézmények működtetéséről. 
(326. sz. anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: a rendkívüli ülés indoka az volt, hogy korábban a testület 
hozott egy határozatot, hogy az intézményfenntartói központ fenntartásába kerülő köznevelési 
intézmények működéséről, és az átadásról, illetve megtartásáról október 30-ig a testület dönt, 
időközben változott az időpont november 15-re. Miután volt egy ilyen határozatunk, ezért 
kellett ezt a testületi ülést összehívni. Arra kérném a bizottságokat, hogy az álláspontjaikat 
ismertessék. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. A 
Jogi Bizottság ülésén sem az A, se a B variácó nem kapott többséget, tehát mindkettő 
elutasításra került. Az A variációnál 3 tartózkodás volt, a B variációnál 1 igen, és 2 
tartózkodás, ugyanakkor a bizottsági ülésen többek között felvetődtek olyan kérdések, 
amelyeket feltettünk az ülésen részt vevő Juhász András gazdasági irodavezető úrnak. 
Nevezetesen azt, ugye november 15-én lesz ez a döntés, illetve hallottam, hogy vannak olyan 
módosító javaslatok, hogy ma ez a döntés ne kerüljön meghozatalra ilyen és olyan 
indokokkal. Több indok is elhangzott az önkormányzatok adósságkonszolidációja kapcsán, 
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megkérdeztük az osztályvezető úrtól, hogy november 15-ig tudhatunk-e meg olyan érdemi 
információt, ami hozzásegít ahhoz, hogy akkor egy megalapozott döntést meg lehessen hozni, 
és ha jól emlékszem, akkor abban maradtunk, hogy nem igazán. Felvetődött az kérdésként, 
hogy a hivatal szerkezetének, illetve a hivatalnak az átstrukturálása kapcsán készüljön egy 
átvilágítás vagy egy tanulmány. Ennél figyelembe lesznek-e véve azok a szempontok, ugye a 
testület a múltkori testületi ülésen úgy döntött elviekben elfogadta azt, hogy Csomád község 
önkormányzatával egy közös polgármesteri hivatalt fog működtetni. Én úgy tudom, hogy ez a 
határozati javaslat elfogadásra került elviekben. Ha a polgármesteri hivatal struktúrája át lesz 
világítva, akkor én szeretném megkérdezni a Jegyző asszonyt, hogy ezek a szempontok 
figyelembe lesznek-e véve, hiszen ez egy más helyzet lesz, hogyha a tárgyalások odáig 
mennek, hogy a két településnek az önkormányzata megegyezik abban, hogy közös 
polgármesteri hivatalt kell működtetni, mert akkor ott le kell ülni majd a Csomád községnek a 
képviselő-testületével is. Nem hiszem, hogy november 15-ig ez az átvilágítás, vagy vizsgálat 
akár csak el is kezdődhet, vagy bármilyen szinten végeredmény lehet belőle.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, csak nagyon röviden az előttem 
szólóhoz. Az a döntés született, hogy kezdődjenek tárgyalások tekintettel arra, hogy a törvény 
úgy rendelkezik, hogy a Csomáddal gyakorlatilag szomszédos települések gyakorlatilag nem 
utasíthatják el ezt a kérelmet, viszont Csomád több településsel is fölvette a kapcsolatot. Az ő 
határozatuk úgy szól, hogy mind Dunakeszivel, mind Göddel, mind Fóttal vegyék fel a 
kapcsolatot és kezdjenek tárgyalni. Gyakorlatilag, hogy melyik településsel jutnak 
eredményre, az még kérdés. Mi csak arról döntöttünk tekintettel, hogy a törvény erejénél 
fogva el nem utasíthatjuk, hogy kezdődjenek tárgyalások. 
Áttérve az EEB véleményére a mai napirenddel kapcsolatban, az EEB bizottság azt gondolja, 
hogy nem véletlen, hogy október 31-ről november 15-re történt határidő módosítás, 
tekintettel, hogy jelenleg nem vagyunk pontos többletinformáció birtokában, de folyamatosan 
változik a helyzet, hiszen most kormánybejelentés történt arra vonatkozóan, hogy az 
önkormányzatok adósságterheinek egy részét az állam át kívánja vállalni. Tekintettel arra, 
hogy november 15-ig még nagyon sok más információ birtokába juthatunk, ma nekünk ezt a 
döntést felelőtlenség lenne a bizottság szerint meghozni. November 15-e a következő 
határidő, épp ezért úgy foglalnánk állást, hogy ennek tükrében november 14-én kellene egy 
rendkívüli testületi ülést egy szerdai nap összehívni, és a bizottság azt javasolja, hogy kéri a 
Polgármesteren keresztül a Hivatalt, hogy addig a lehető legtöbb információt gyűjtsenek össze 
minden formában minden elérhető helyről, ami a döntésünket elősegíti. Az előterjesztésben 
elég sok bizonytalanság szerepel, még költségvetés sincs, csak tervszámok vannak, sok 
mindent nem tudunk, ezeket az információkat a lehető legteljesebb mértékben pontosítani kell 
és reméljük, hogy a megadott határidőig az állam a rendelkezésünkre fogja bocsátani az 
információkat, ami a döntésünket elősegíti. 
Ugyanezzel az előterjesztéssel összefüggésben, a bizottság két másik határozati javaslatot is 
megfogalmazott. Az egyik az, hogy a bizottság a Polgármesteren keresztül kérje fel a Jegyzőt, 
hogy erre a bizonyos november 14-ei rendkívüli ülésre az alábbiak szerint dolgozza ki a 
Polgármesteri Hivatal struktúráját. Ugyanis a tudomásunk van róla, mert informális módon 
eljutott hozzánk, hogy a hivatali létszám, amelyet az állam finanszíroz januártól 36 fő. 
Azonban ebben a létszámba nem tartozik bele a bizottságunk véleménye szerint, és ezt így 
vegye figyelembe a hivatal, illetve a Jegyző, a járáshoz átkerülő 5 fő, a mezőőrök létszáma, a 
közterület felügyelők létszáma, a kormányablakhoz, nem tudjuk pontosan hányan kerülnek át, 
de ahányan átkerülnek, az ő létszámuk. Korábban még úgy tudtuk, hogy az építési hatóságot 
is elviszik. A Jegyző asszony jelezte, hogy legújabb információi szerint azt nem viszik el, 
tehát ez a létszám viszont maradjon benne a 36 főbe. Még egyszer mondva 36 fő alaplétszám, 
hozzá a járáshoz elkerülő létszám, hozzá a mezőőrök létszáma, a közterület felügyelők 
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létszáma és a kormányablakhoz várhatóan átkerülők létszáma, és ennek a tükrében november 
14-re készüljön el egy új hivatali struktúra, amely kerüljön a Képviselő-testület elé. 
Egy harmadik kérése is van a bizottságnak, a kérjük fel a Polgármesteren keresztül a Jegyzőt, 
illetve a hivatalt, hogy a november 14-ei ülésre vizsgálják meg, hogy az öregségi nyugdíjban 
levők, az ez év folyamán vélhetően öregségi nyugdíjba kerülő, még nem nyugdíjas fők a 
közalkalmazotti és a köztisztviselői létszám tekintetében mit tesznek ki, tehát a létszámra 
vagyunk kíváncsiak, illetve, hogy januártól ezek a jelenlegi formában elláthatják-e a 
tevékenységüket, illetve milyen változásoknak tekintünk elébe, gondolok itt arra különös 
tekintettel, hogy vezető tisztségviselők a nyugdíjuk mellett továbbra is elláthatják-e a 
munkájukat, mert ez nagyon jelentősen befolyásolhatja a további ügymenetet, illetve a 
döntéseinket. Köszönöm szépen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: köszönöm. Tulajdonképpen a 326-os 
előterjesztéssel kapcsolatosan az EEB elnöke majdnem teljes egészében elmondta azt, amit a 
mi bizottságunk is javasol a Képviselő-testületnek. Történetesen azt, hogy elsőként szeretnék 
javasolni, hogy a 454/2012 KT. határozat 2-es pontját vonjuk vissza, amelyben a döntés az 
október 30-át jelöli meg, tehát azt vissza kell vonni. Tudom, hogy szóba került a módosítás, 
de a 3. pontja ennek a jegyzőkönyvnek a szó szerinti jegyzőkönyv elküldése, az már 
megtörtént, tehát azt már nem tudjuk módosítani, egyedül a 2-es pont az, amit tudunk 
módosítani. Tehát javasoljuk mi is, hogy az a pont kerüljön visszavonásra az október 30-a, és 
helyette kerüljön be a törvény szerinti határidő, azaz november 15. A bizottságunk szintén 
javasolta a hivatal létszámának ily módon való felépítését, ahogy az előbb elhangzott 
tekintettel arra, hogy szeptemberben volt egy határozatunk, hogy a Jegyző asszony készítse el 
a hivatalnak a struktúráját, ehhez segítségképpen szerettük volna ezeket a számokat illetve 
adatokat adni, nyilván való, hogy így könnyebben el lehet készíteni a hivatalnak a 
struktúráját. A következő határozati javaslatunk is ehhez kapcsolódik, az pedig az, hogy 
felkérjük a Jegyző asszonyt, hogy vizsgálja meg, hogy az ÁROP II. pályázatra tudnánk-e 
pályázni, és ezen belül a hivatalnak az átvilágítása is, milyen módon és milyen határidővel és 
nyilván valóan milyen anyagi háttérrel történhetne meg. Az utolsó határozati javaslatunk 
pedig az volt, hogy felkérjük a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy tegyenek meg mindent annak 
érdekében, hogy Fóton kormányablak működhessen. A bizottságon elhangzott ennek a 
javaslata és a helye. Tudjuk, hogy csak önkormányzati tulajdonban működhet, tudjuk, hogy 
csak olyan körülmények között, ami minden szempontnak megfelel, és ennek reményeink 
szerint a felújított Művelődési Ház része megfelelne. Tehát meg is tudjuk jelölni a helyet, ez a 
négy határozati javaslata van a bizottságnak. Köszönöm szépen. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, nekem a hivatal struktúra 
átalakításához, illetve a terv elkészítéséhez a Jegyző asszony felé az a kérésem lenne, hogy 
amikor az anyagot készíti, akkor a szakmai szempontokat vegye figyelembe. Tudom, hogy 
van egy olyan törvénytervezet, vagy nem tudom elfogadták-e már, hogy a Fót lélekszámú 
településeken 36 főre kívánná a kormány maximálni az általa finanszírozandó köztisztviselői 
státuszoknak a helyét. A múltkori bizottsági ülésen erről már beszélgettünk, és akkor az a 
vélemény alakult ki, hogy 36 fővel a jelenleg a településen lévő feladatokat nem igazán 
lehetne megfelelően, illetve biztonsággal ellátni. Ezért kérem, hogy a szakmai feladatok 
alapján állítsa össze, mert ez a 36 fő, ez nem azt jelenti, hogy Fóton a Polgármesteri 
Hivatalnak 36 főre kell maximálni a létszámát, ez annyit jelent, hogy 36 főnek a bérét és a 
járulékát fogja fizetni az állam. Azt azért még tegyük hozzá, hogy ugye 66 vagy 67 fő most 
jelenleg a hivatalnak a státusza, 5 fő már átkerült járásba, levesszük a mezőőröket, 58-59 főről 
beszélünk, ha 36 főre maximálva lenne, ez annyit jelent, hogy 23 ember az utcára fog kerülni. 
Ezt a törvényalkotó a mi hatáskörünkbe tette át, mi fogjuk kimondani, hogy a Polgármesteri 
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Hivatalból Önök közül 23 ember utcára fog kerülni 2013. nem tudom melyik hónapjában, 
amikor ez a jogszabály érvénybe lép. Azt is hadd tegyem hozzá, hogy lehetett volna lehetőség 
arra, hogy ez a 23 ember ne kerüljön utcára, ugyanis szinte biztos információk vannak arra, 
hogy a járásba például Vácról 20-21 ember ment át olyan helyekre, ahová fóti köztisztviselők 
mehettek volna, csak éppen senki nem folytatott tárgyalást a járással ebben az ügyben. Én 
nagyon szívesen megvizsgálnám azt is, hogy a fóti városvezetés az miért nem ment át 
Dunakeszire a járásba, és miért nem tárgyalt, konkrétan rajtunk röhögnek. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Tisztelt Képviselő-testület! Én örülök neki, hogy a 
„2013. január elsejétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő köznevelési 
intézmények működtetéséről” című napirendi pont kapcsán a hivatal jövőbeli struktúrájáról 
beszélünk, de azt gondolom, hogy ez nem ide tartozó téma, még akkor is, ha két bizottság 
fontosnak tartotta azt, hogy ilyen határozatokat is hozzon. Hozzáteszem csak így 
lábjegyzetként kérdés formájában, hogy van-e arra elég pontos információnk arra 
vonatkozóan, hogy milyen feladatok, milyen struktúrában, milyen hatáskörrel lesznek a 
jövőben a mi önkormányzatunknál? Például lesz-e döntés november 14-ig arra, hogy 
Csomáddal együtt kell-e hivatalt alkotnunk vagy nem, vagy a felkérést, amit az EEB 
megfogalmazott az arra vonatkozik, hogy két fekvőtámaszt is csináljon a Jegyző asszony, 
azaz készítsen egy olyan előterjesztést, amelyik egy önálló polgármesteri hivatalra és 
készítsen egy olyan előterjesztést is, amelyik a Csomáddal való közös polgármesteri hivatalra 
vonatkozik. Nem gondolom, hogy ezt most nekünk erőltetni kellene. Legalább annyira nincs 
információnk a jövőbeni önkormányzati feladat ellátásra vonatkozóan, mint amennyire nincs 
információnk itt október végén arról, hogy január 1-e után a működési költségek és működési 
feladatok hogyan fognak alakulni, ami egy elég érdekes helyzet. Rövid két hónap áll 
rendelkezésünkre, nem csak nekünk, hanem az államnak is arra, hogy költséggel, szervezettel, 
intézménnyel, működési szabályokkal együtt ezt az ügyet megoldja. Tulajdonképpen az a 
döntés, vagy az a döntési javaslat, amelyik mindhárom bizottságot jellemzi, az egyik ugye 
nem döntött érdemben, ebben a kérdésben, a másik kettő azt mondja, hogy ne most döntsünk, 
hanem később döntsünk, az érthető. Én ennek fényében nem mondanám el az érveimet, ha 
szabad, mert úgy látom, hogy nem vagyunk döntés helyzetben, legalábbis ami az érdemi 
döntést illeti.  
Három kérdést szeretnék megfogalmazni és az a kérésem, hogy erre a három kérdésre akkor, 
ha majd 14-re készül az előterjesztés, erre a három kérdésre valamilyen formában térjünk ki. 
Valamilyen formában történjen válasz, még ha tudom azt is, hogy az egyikre vonatkozóan 
nincs jogszabályi háttér, a válasz jogszabályi megalapozottsága az nem határozható meg, a 
másikban talán igen.  
Az egyik kérdés az, amit azt gondolom, hogy mindannyian, akik itt ülünk az asztalnál és akik 
esküt tettünk arra, hogy a város érdekét fogjuk képviselni arra a kérdésre kéne választ 
kapnunk, hogy milyen érdeke fűződik Fót városának ahhoz, hogy az államosított iskolák 
rezsiköltségeit fizesse? Ebből az előterjesztésből világosan és egyértelműen kiderül, hogy 
akkor, ha átvállaljuk a rezsiköltségeket, semmilyen jogosultságot nem kapunk az iskolák 
további működésének tekintetében, az égvilágon semmit. Innentől tehát joggal vetődik fel a 
kérdés, hogy a városnak milyen érdeke fűződik ahhoz, hogy ezeket a villanyszámlát, meg a 
gázszámlát fizesse. Azt gondolom, hogy erre mindenkinek választ kell adni, legfőképpen az 
előterjesztőnek, hogy megindokolja azt, hogy miért verjük magunkat olyan költségekbe. Noha 
ez a városban lévő iskola, meg a városi lévő gyerekek járnak oda, meg persze, ezeket el lehet 
mondani, de azért azt szeretném, ha ezt elfogadhatóan, vagy egy rendszert ki tudnánk 
dolgozni. 
A másik kérdés az azt tartalmazza, és itt nyilván körbe lehet járni a jogszabályi kérdéseket, 
hogy ha most, nyilván nem mai nappal, hanem november 14-én- ha azt mondjuk, hogy nem, 
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kerülhetünk-e rosszabb helyzetbe, minthogyha azt mondjuk, hogy igen? Tehát ugye, jó az 
előterjesztésből kitetszik, hogyha most azt mondtuk volna, hogy nem, akkor azok, akik 
elbírálják azt, hogy mi mégis képesek vagyunk ellátni ezt a dolgot, és majd az egész költséget 
ránk terelni, vagy annak egy részét, tehát ha azt mondjuk, hogy nem. Még egyszer 
kerülhetünk-e rosszabb helyzetbe anyagi, gazdasági értelemben, minthogyha önként azt 
mondjuk, hogy fizetjük? 
A harmadik dolog, ami nem került most szóba és az előterjesztés mellékleteiben sem szerepel, 
ha azzal kell érvelnünk, hogy nehéz helyzetben vagyunk, egy fontos szempont, nem tudom, 
hogy leszünk-e, vagy nem leszünk, de hát beszéljünk a FÖKE iskoláról. Vajon a következő 
évben, az a 120 millió forint, amit ebben az évben fizettünk, fogja-e a várost terhelni, vagy 
nem? Nyilván, hogy ha fogja a várost terhelni, akkor lehet érvelni, hogy nem csak három 
általános iskolát tartunk fenn, meg egy zeneiskolát, hanem tulajdonképpen egy ötödik iskolát 
is, még hogy ha nem is iskolafenntartók vagyunk, csak a teljes költségét mi fizetjük. 
Valahogy be lehetne csempészni az érvrendszerbe ezt a dolgot és egész más a helyzet, hogy 
ha azt mondjuk, hogy ez a 120 millió forint ez nem teher. Azt gondolom, hogy erről 
beszéljünk, tehát valaki kérdezze meg a FÖKE iskola fenntartóját, hogy a jövőt, azt hogyan 
gondolják. Tudjunk arról a költségvetés tervezése során, hogy ezzel a 120 millió forinttal kell-
e számolni, vagy nem kell számolni, vagy ennél nagyobb, vagy kisebb összeggel kell-e 
számolni. Mekkora összeggel kell számolni? Kell-e számolni egyáltalán?  
Nyilván a FÖKE-nek is lenne joga felekezeti iskolaként azt a többletnormatívát, amit az 
állami iskoláknál nagyobb összeget kapnak a felekezeti iskolák, ahhoz hozzájuthatna. Ily 
módon biztosított lenne a dolga, de hát 20 éve nem tudnak a felekezetek egymással dűlőre 
jutni ebben a kérdésben. Lehet, hogy ez a gazdasági kényszer eléri, hogy dűlőre fognak jutni, 
de tudjunk róla, kapjunk érdemi tájékoztatást ez ügyben, mert nekünk is van felelősségünk 
ennek az iskolának a működtetésében, működésében, csak annyi a kérésem, hogy kapjunk 
információt erről, hogy a jövőben ez a 120 millió ez fog-e bennünket terhelni vagy nem. 
Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Én tudom, hogy az átalakítás az mindig 
bizonytalansággal jár, de úgy gondolom, hogy képviselőként az embereket riogatni az nem 
szép dolog. Itt nincs arról szó jelenleg, hogy 23 ember munkanélküli lesz. Nagyon furcsa 
egyébként épp a Te szádból hallani Elnök úr. Nem szerettem volna ezzel foglalkozni, de 
szeretném, ha egy jegyzőkönyvben ez benne lenne. Két évvel ezelőtti felszólalásodra 
visszagondolok, akkor ott azt hallottam, hogy miért keresnek annyira sokat a hivatali 
dolgozók, és miért vannak ennyire nagyon sokan, most meg Te riogatod őket, hogy 23 embert 
majd az utcára kell tennünk. Nincsen erről szó, átalakulásról van szó, és szeretném, hogyha 
számokat mondasz, akkor azt visszaellenőriznéd és pontosan idéznéd. A járási hivatalhoz nem 
került 21 fő Vácról, a járási hivatal 68 fővel alakult meg. A kialakításnak az volt a menete, 
hogy ami feladatot vittek, az azokhoz tartozó embereket is vitték, így kompletten vitték az 
okmányirodákat, Dunakesziről, Gödről, vitték a gyámhivatalokat kompletten. A következő 
rendező elv meg az volt, hogy ami feladatot visznek, ahhoz vigyék az embert is. Valóban 
egyszer Fót kiadott hibásan egy nyilatkozatot, hogy nem akar átadni embert a járási 
hivatalhoz, de ezt szerencsére sikerült korrigálni. Először azt mondták, hogy 3 főt adhatunk, 
utána sikerült ezt föltornázni 5-re. Ha az információnk jó, akkor a szomszéd járásból 3 fővel 
lett a járási hivatal kiegészítve, de semmi esetre sem 21-el. 
Béla milyen érdek fűződik ahhoz, hogy az állami iskolák rezsiköltségét fizesse az 
önkormányzat? Az iskola az marad önkormányzati tulajdonban, a saját gyerekeinkre a saját 
épületeinket fogjuk fűteni és világítani. Az iskolának a pedagógiai irányítása lesz központi 
irányítású és nem az iskola lesz állami. Tehát marad az iskola a mi tulajdonunk, ennek a 
rezsijét, meg hogy mi gazdaságosan hogy oldjuk meg magunk, abban van azért ráció, hogy 
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esetleg magunk ezt jobban meg tudjuk oldani, minthogyha elvennénk tőlünk a pénzt, és nem 
biztos, hogy a mi iskolánknak a működési költségeire fordítanák. Én úgy gondolom, hogy 
valóban ezeket a kampány beszédeket hagyjuk ki ebből és tényleg a számokat nézzük, és az 
alapján döntsünk. Támogassuk azt a javaslatot, hogy ha november 15-ig még további 
információk kerülnek a birtokunkba, akkor felelősebben fogunk tudni dönteni erről. 
Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke (ügyrendben): köszönöm szépen, személyes 
megszólítás címén szeretnék válaszolni Pozderka Gábor alpolgármester úrnak. Én azt hiszem, 
hogy alpolgármestertől is elvárható lenne, hogy pontosan emlékezzen. Amiket én annak 
idején kérdeztem, az nem a köztisztviselők fizetésére vonatkozott, teljesen másra vonatkozott. 
Amit akkor kérdeztem, ez 2011-nek az eleje volt, több bizottsági ülésen, azokat a kérdéseimet 
a mai napig maradéktalanul fönntartom, ez az egyik. kettő, én nem ijesztgetek, én tényeket 
közlök. Én a következőt mondtam, hogy a törvénytervezet szerint 36 főre van maximálva az 
állam által finanszírozott köztisztviselői helyeknek a száma a polgármesteri hivatalban, ennyi. 
A fennmaradó státuszokról pedig mi döntünk. A törvényalkotó ezt a mi hatáskörünkbe, vagy 
jogkörünkbe rakta, vagy a fejünkön hagyta, én nem tudom, hogy hogy fogalmazzak, ha a 
Képviselő-testület olyan határozatot hoz, hogy a 36 státuszon fölül is megfinanszírozza, és 
remélem, hogy egy ilyen megoldást tudunk majd találni, akkor természetesen senki nem fog 
az utcára kerülni, vagy remélhetőleg minél kevesebben. Amennyiben viszont a Képviselő-
testület a döntésével nem vállalja föl, a 36 fő feletti létszámnak a finanszírozását, akkor ki 
lehet találni, hogy mi lesz a következő megoldás, ennyi. 
 
Fábry Béla képviselő (ügyrendben): köszönöm szépen. Én kérem a Polgármester asszonyt, 
hogy a továbbiakban a polgármesteri hivatal kialakításával kapcsolatos hozzászólások 
elhangzása esetén azonnal vonja meg a szót a hozzászólótól, mert ez nem napirendi pont 
téma, tehát nem érdemes elmenni ebben az irányban. Nem erről van szó. A költségvetési tétel, 
ha nagyon fontos költségvetési tétel, akkor üljenek le és beszéljék meg ezeket a dolgokat, de 
most van egy napirendi pontunk, ami úgy szól, hogy az államosított iskolák rezsiköltségeit 
fizessük-e, vagy nem. Ebben az előterjesztésben sincs benne a Borikának az a javaslata, amit 
korábban elmondott, bekerülhetett volna akár, hogy azt kérjük a Jegyző asszonytól a 
Polgármesteren keresztül, hogy csináljon egy olyan alternatívát, amelyik arról szól, hogy ha 
ezt a rezsiköltségeket mi vállaljuk, akkor azt milyen szervezeti keretben oldhatjuk meg. Volt 
ilyen gondolata az előző testületi ülésen, amikor erről beszéltünk a legjobb emlékezetem 
szerint, de ez sem volt határozat, csak azt mondta, hogy gondolkozzanak ezen a dolgon. 
Addig, amíg nincs határozat lehet gondolkodni, de…. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Lehet, hogy határozat volt, mert a határozathozatalnál mintha már nem lettem volna itt, de 
ennek jogi értelemben nincs jelentősége, de hogyha ez lenne a napirend, akkor azt mondanám, 
hogy ezt vitassuk meg, de nem az. Az, hogy most hány embert fognak elbocsátani a FIDESZ-
es kormány döntésének az eredményeként, vagy nem, de ez most nem téma.  
Szeretnék viszont egy újabb kérdés feltenni a témához. Az előterjesztésben tisztázzuk, hogy 
mit jelent az állagmegőrzéssel kapcsolatos költségeknek a fogalma és mi a működés dologi 
költségének a fogalma, mert nyilván, ha az állagmegőrzésről, a saját tulajdonunknak az 
állagmegőrzésével kapcsolatos kérdések merülnek fel, akkor azt nekünk vállalni kell. 
Megítélésem szerint ez a kérdés nem vetődik fel, nem vetődött fel eddig tárgyalások során, 
mert az a fogalom, amit a törvény tartalmaz, az nem az állagmegóvással kapcsolatos 
költségeket tartalmazza, hanem azt, amit én úgy fogalmaztam meg, hogy rezsiköltségek, tehát 
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fűtés, világítás, villany, stb….Tehát tisztázzuk akkor, hogy ebbe a költségkategóriába, amit az 
önkormányzatnak vállalni kell, mi tartozik bele. Azt én sem szeretném, hogy bármelyik 
tulajdonunkat, hogyha idegen működtetésbe kerül, akkor az ott lepusztuljon csak azért, mert 
az idegen nem akarja, akár az állam, akár bárki más idegen nem akarja a tulajdonunkat jó 
gazda gondosságával kezelni, tehát ez én sem szeretném. Nyilván, ha arról van szó, hogy ha 
pazarlóan bánnak a villannyal, vagy a fűtéssel, vagy a vízzel, azt fizesse az, aki pazarolja. 
Egyébként pedig arra szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét, hogy az előterjesztés 3. 
oldalán vastag betűvel van szedve, hogy önkormányzatok a működtetési feladatok ellátásával 
nem szereznek fenntartói jogokat. Abba sem lesz beleszólásunk, hogy ki legyen a portás, de 
abba sem, hogy az állam kivel szerződjön az energiaszolgáltatás tekintetében, mert az 
ugyanúgy fenntartói jog, mint az, hogy ki legyen az iskola igazgatója. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Bocsánat, bocsánat, ebben nem vagyok biztos, ezért kérem, hogy járjanak utána és tisztázzák, 
hogy ezek az ügyek kinek a hatáskörébe fognak tartozni. Az állam az egészségügyi 
intézmények tekintetében az energiaszállítókkal is egy tételben szerződik, könnyen 
előfordulhat, hogy az iskolák tekintetében is egy tételben fog tárgyalni. Köszönöm szépen. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót. Én annyit tudnék mondani az ügyrendi dologhoz, 
hogy ügyrend annyi volt csak, hogy kérném ezt nem tárgyalni és itt pont. Az összes többi egy 
újabb hozzászólás volt.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Jó, csak azért mondom, mert ügyrendben kaptál szót Béla, akkor azt tudom mondani, hogy 
jogtalanul előztél, nem indexeltél rendesen, szabálytalanul. Ennyit szeretnék ehhez 
hozzáfűzni. Az szeretném kérni a város vezetésétől, hogy amennyiben új információ jön, és 
akkor az lehetne határozatban is, hogy akkor haladéktalanul kapják meg azt az információt a 
képviselők és ne pedig esetlegesen a rendkívüli ülés napján, és akkor hasonuljanak vele. Ha 
netalántán már holnap jön egy új információ, abból már tudjanak dolgozni és tudjanak rajta 
gondolkozni. Az látszik ebből az egészből, hogy mindenki hezitál és eléggé felelősségteljes 
döntés előtt állunk, amire jó hosszú ideig bizonyos dolgokat bebetonozunk, mert amint látjuk 
2015. előtt, itt semmiféle döntési jogunk nem lesz már, ha egy olyan döntést hozunk, ezért 
nem szeretném, ha hosszútávra felelőtlenül döntenénk. Köszönöm. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm. Több hozzászólást nem látok, akkor a bizottsági 
véleményeket teszem fel szavazásra. Az első javaslat volt, hogy a 454/2012 (IX.28) KT. 
határozat 2-es pontjában az október 30-i határidőt módosítjuk. Az október 30. helyére az 
kerül, hogy a törvényes határidőig hozza meg a döntést, indítható a szavazás.  
 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
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496/2012. (X.30.) KT. HATÁROZAT 
Javaslat a 2013. január 1-jétől az állami intézményfenntartó központ fenntartásába kerülő 

köznevelési intézmények működtetéséről. (326. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 454/2012 (IX.28.) 
KT határozat 2-es pontját az alábbiak szerint módosítja. 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy az 
önkormányzati fenntartású iskolák működtetésére vonatkozóan a törvényes határidőig 
meghozza a döntést. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. november 15. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő javaslat az EEB-nél és a PFB-nél is a hivatal 
létszámára vonatkozott. Az egyik így hangzott, november 14-i rendkívüli KT-ra felkéri a 
Jegyzőt a hivatal 36 főre vonatkozó struktúrájának felállítására és kidolgozására, melybe nem 
tartoznak bele a járáshoz átkerülő 5 fő, a mezőőrök, a kormányablakhoz kerülő emberek és a 
közterület felügyelet.   
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
 

497/2012. (X.30.) KT. HATÁROZAT 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy dolgozza ki a 
Polgármesteri Hivatal 36 főre vonatkozó struktúráját, melybe nem tartozik bele a járáshoz 
átkerülő 5 fő, a mezei őrszolgálat tagjai, a kormányablakhoz kerülő dogozók és a közterület 
felügyelet.   
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: november 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő az EEB javaslata, hogy november 14-re, az 
öregségi nyugdíj előtt állók létszáma, ez vonatkozik a köztisztviselőkre és a 
közalkalmazottakra is, tehát ezeknek tudjuk pontosan a létszámát, illetve vizsgálja meg a 
Jegyző, hogy a nyugdíj mellett hányan dolgoznak, illetve azok az intézményvezetők, akik már 
nyugdíjasok tovább dolgozhatnak-e. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 2 ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
 

498/2012. (X.30.) KT. HATÁROZAT 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármesteren keresztül a 
Jegyzőt, hogy a november 14-ei rendkívüli Képviselő-testületi ülésre vizsgálja meg az 
öregségi nyugdíjban levők, az ez év folyamán vélhetően öregségi nyugdíjba kerülők létszámát 
az önkormányzat által fenntartott intézmények közalkalmazottai és a köztisztviselői 
tekintetében. Vizsgálja meg továbbá, hogy 2013. január 1-től a jelenlegi formában, nyugdíj 
mellett elláthatják-e a tevékenységüket, a vezető tisztségviselők.  
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: november 14-i rendkívüli képviselő-testületi ülés. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: következő javaslat az ÁROP pályázatra vonatkozott, hogy 
a Jegyző vizsgálja meg, annak lehetőségét, hogy indulhatunk-e az ÁROP pályázaton, illetve 
ennek második alpontja, a hivatal szakmai átvilágításának lehetősége. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, 1 ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
 

499/2012. (X.30.) KT. HATÁROZAT 
 
 
1.Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg, 
annak lehetőségét, hogy a Polgármesteri Hivatal az ÁROP II. pályázaton tud-e indulni.  
 
2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja meg a 
pályázaton való részvétel lehetőségét, ezen belül azt, hogy a hivatal átvilágítása milyen 
módon, milyen határidővel és milyen anyagi háttérrel történhetne meg. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB –nek volt még egy javaslata, hogy felkéri a 
Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a kormányablak létesítésének a lehetőségét vizsgálja meg, 
szorgalmazza. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadva.  

 
 

 
500/2012. (X.30.) KT. HATÁROZAT 

 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy 
tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy Fóton kormányablak működhessen. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: több javaslat nem volt. Köszönöm szépen, akkor a mai 
rendkívüli testületi ülést bezárom, köszönöm a részvételt. 
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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 30-ai  nyílt rendkívüli ülését 19 óra 23 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. október 30-ai nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 
19 óra 23 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. október 30-ai nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 

 
 
 
 

 
Chrobák Zoltánné dr. 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. november 7.  
 


