
 
 

J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
 

Készült Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
2012. november 14-én tartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jkv.száma: 28/2012. Tartalmazza a 503-507/2012. (XI.14.) számú 

KT határozatokat.  
 



2 

 

 
28/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 14-én 
 17 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt   üléséről 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   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: Bartos Sándor alpolgármester úr, és Bukta András képviselő úr. 
     
Állandó tanácskozási joggal meghívottak:  
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Dobsa Sándor közbeszerzési szakértő 
 
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 9 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Jó estét kívánok! Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli 
testületi ülésen, melyet ezennel megnyitok. Megállapítom, hogy 9 képviselő van jelen, a 
testület határozatképes. Bukta András képviselő úr és Bartos Sándor alpolgármester úr 
nincsenek jelen.  
A meghívó szerint a zárt ülésen egy napirendi pont lenne, a nyílt ülésen pedig hat napirendi 
pont, ha elfogadjuk a napirendi pontokat zárt üléssel kezdenénk. Arra kérem a képviselőket, 
hogy a napirendi pontra tegyenek javaslatot. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. 
Szeretném megkérni a Jegyző asszonyt, hogy indokolja meg a zárt ülés tartásának a 
szükségességét. Miért kell zárt ülést tartani a dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda megbízási 
szerződésének megszűnésének körülményeiről? 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: álláspontom szerint az előterjesztés megtárgyalása 
tartalmazhat olyan adatokat, tényeket, megjegyzéseket, amely személyiségi jogokat érinthet. 
Javaslom a zárt ülésen való tárgyalást. 
 



3 

 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót. Szeretném, hogyha a 
jegyzőkönyv szó szerint rögzítené a véleményemet, 2012. január 1-én fogadták el az 
információs önrendelkezési jogról és az információs szabadságról szóló jogszabályt, és ebben 
kerek perec le van írva, hogy jelen témakör az közadatnak minősül, tehát nem közérdekből 
közadatnak minősülő személyes adat, hanem közadat, és ezért én kérném, hogy ez zárt ülés 
helyett nyílt ülésen legyen tárgyalva. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ezt az anyagot 
nyílt ülésen tárgyalta. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen. Akkor a kiküldött meghívó szerint a 
napirendi pontokat teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 2 tartózkodás - elfogadva.  
 
Felteszem szavazásra, hogy zárt üléssel kezdjük a testületi ülést. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 1 tartózkodás - elutasítva.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: elnézést, én ezt abszolút félreértettem, annyira fölösleges 
ennyiszer szavazni valamiről. A napirendet azért fogadtam el az elején is, mert zárt ülést 
szerettem volna, most itt megmondom őszintén, hogy belezavarodtam, mert nem-et nyomtam, 
de én zárt ülést szeretnék az ügyvédi meghatalmazás ügyében, ezért új szavazást kérek. 
Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor ebben a kérdésben a zárt ülésre vonatkozóan új 
szavazást indítok. Aki igen-nel szavaz, az zárt ülést szeretne. 
 
Koncz János képviselő: bejelentem, hogy nem veszek részt a szavazásban. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 2 ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Koncz János képviselő nem vett részt a szavazásban. 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás 
nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 14-ei 
rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
 
 
Zárt ülés: 
1./ Tájékoztatás dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda megbízási szerződésének 
megszűnésének körülményeiről, és döntés az új jogi képviselő megbízásáról. 
(353. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB, EEB  
Szavazás: minősített többség  
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NYILT ülés:  
 
1./ Döntés Fót Város köznevelési intézményei működtetési kötelezettség teljesítése alóli 
felmentés iránti kérelmének benyújtásáról. 
(347. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB, EEB  
Szavazás: minősített többség  
 
2./ Fáy András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása. 
(281/A. sz. anyag) 
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB, EEB  
Szavazás: minősített többség  
 
3./ Fót Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve. 
(337. sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB, EEB  
Szavazás: egyszerű többség  
 
4./ Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztése lehetőségének pályázati 
előkészítéséről, Ifjúsági ház felújítása. 
(348. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB 
Szavazás: minősített többség  
 
5./ Döntés a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt köztéri szoborállítás pályázatán való 
részvételről. 
(341. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB, EEB  
Szavazás: minősített többség  
 
6./ Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek 
megtárgyalása. 
(346. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB, EEB  
Szavazás: minősített többség  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester, mint ülésvezető, 17.45 perckor zárt 
ülést rendel el. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester 18.26 perckor a zárt ülés után a 
nyílt ülést újra megnyitja. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném ismertetni a zárt ülésen hozott döntéseket. A 
Képviselő-testület módosításokkal fogadta el az előterjesztésben lévő határozati javaslatot. 
Összefoglalnám a zárt ülésen hozott döntéseket. Megbíztuk a jelenleg is az önkormányzat 
megbízásában lévő ügyvédurat a Szotyori ügyvédasszonytól az ügyek átvételére, ezt 
december 31-ig vállalta 300.000 Ft-os fizetésért. Ezt követően január 1-től módosítva lesz a 
szerződése és 4 millió forint lett beépítve a jövő évi költségvetésbe az ügyvédi munkadíjra. 
Folytatnák a testületi ülés a nyílt üléssel. 
 
 
1. napirend: Döntés Fót Város köznevelési intézményei működtetési kötelezettség 

teljesítése alóli felmentés iránti kérelmének benyújtásáról.(347. sz. anyag) 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném megkérni a bizottságokat, hogy ismertessék a 
véleményüket. A JÜSZB a határozati javaslatot elutasítja. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a PFB hosszasan tárgyalta ezt az ügyet, a 347-es 
előterjesztéshez csatolt mellékletet ki is cserélte a hivatal, ezt már képviselő társaim meg is 
kapták. Ezeket a számokat összevetettük, rákérdeztünk a részletekre, a határozati javaslatra a 
bizottság 0 igen, 2 tartózkodás és 3 nem-el szavazott, ami azt jelenti, hogy nem támogatta a 
működtetési kötelezettség alóli mentesítésre vonatkozó kérelmet. A bizottság úgy gondolta, 
hogy ha a Képviselő-testület hasonló eredményre jut, akkor feltétlenül szeretnénk módosító 
javaslatként azt kérni, hogy november 30-ig felkérjük a Jegyző asszonyt, hogy készüljön el 
egy előterjesztés, melyben az iskolák további működtetésére, az iskolák ingó és ingatlan 
vagyonának működtetésére vonatkozó szempontokat, illetve a jövőbeni működtetés szervezeti 
keretét, felépítését tartalmazza. Ez a kiegészítő javaslatunk. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB is megtárgyalta a mai napon ezt az 
előterjesztést, a bizottság 1 nem és 2 tartózkodással a határozati javaslatot nem javasolta 
elfogadásra. A bizottsági ülésen elhangzott az a vélemény, hogy minél hamarabb föl kell 
készülni az intézmények működtetésének az átvételére, mert január 1-ig még nagyon sok 
teendő van ezzel összefüggésben, és ezért a bizottság ugyan külön javaslatot nem fogadott el, 
de a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság velünk együtt tárgyalta ezt az ügyet, és a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság azért fogalmazta meg ezt a javaslatot, mert mindnyájan láttuk, hogy 
nagyon szűk az idő itt a cselekvésre. Köszönöm.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság  szintén elutasította a határozati javaslatot. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Elsőként egy kérdést szeretnék megfogalmazni, 
hogyha a három bizottság elnöke egy-két érvet is tudna arra vonatkozóan mondani, hogy 
milyen érvek voltak a határozati javaslat elutasítása mellett, azaz milyen érvek voltak 
amellett, hogy ne csak a költségeket állja a város, a továbbiakban az államosított iskolák 
rezsiköltsége tekintetében, hanem még egy külön szervezetet is hozzon létre erre, és ennek a 
költsége is a várost terhelje. Azt örömmel látom, hogy az előterjesztésben a múlt alkalommal 
megfogalmazott három kérdésem szerepel, bár őszintén szólva a válasz kísérletek is nagyon 
„aranyosak”, de hát nem igazán tudom értelmezni azt a választ, hogy a „Milyen érdeke 
fűződik Fót városának ahhoz, hogy az államosított iskolák rezsiköltségeinek átvállalására? 
című kérdésre, hogy a törvény és a végrehajtási rendelet egyéb rendelkezéseit is figyelembe 
kell venni. Hát melyek azok a törvénynek és a rendeletnek azok a rendelkezései, amit 
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figyelembe kell venni? Ha korrekt lett volna ez a válasz, ne haragudjon Jegyző asszony, de 
akkor itt fölsorolták volna, hogy mik azok a dolgok, amelyeket figyelembe kellene venni. 
Szerintem a városnak nem fűződik érdeke ahhoz, hogy az államosított iskoláknak a 
rezsiköltségét fizesse, ráadásul egy önálló szervezetet is fönntartson erre.  
Arra a kérdésre, hogy vajon kerülhetünk-e rosszabb helyzetbe, őszintén szólva magamnak is 
föltettem ezt a kérdést, és én azt a választ adtam, hogy nem kerülhetünk rosszabb helyzetbe. 
Alapesetben hogyha önként vállaljuk, akkor a teljes költséget kell fizetni, ha elutasítjuk a 
vállalást, akkor a legrosszabb esetben is azt mondják, hogy mégis a teljes költséget fizessük. 
Ehhez képest, hogyha valamennyi rész tekintetében azt mondják, hogy mégis engedményt 
kapunk, tehát mondjuk a 20%-át fizessük, vagy az 50%-át, de ha azt mondják, hogy a 70%-át 
fizessük, akkor is valamennyi költséget megtakarítunk. Tehát az a válasz, hogy majd akkor 
fogjuk tudni, hogy rosszabb helyzetbe kerülünk-e vagy nem, ha a miniszteri döntést ismerjük, 
azt gondolom, hogy az nem helyén való, mert rosszabb helyzetbe nem kerülhetünk az 
elutasítással annál, minthogy önként tesszük a „nyaktiló” alá a fejünket.  
A harmadik kérdés kapcsán a választ én megértettem, a kérdésem ezzel kapcsolatban csak az, 
hogy ha a kormány szándéka szerint az Intézményfenntartó Központ veszi át a megállapodást, 
akkor mi mikor fogjuk tárgyalni azt, hogy a város területén működő magániskolák 
támogatását mikor vesszük napirendre. Én egyébként az előterjesztést korrektnek tartom és a 
határozati javaslatot támogatom. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Fábry 
képviselőnek válaszolva a bizottságnál egyhangúan el lett utasítva ez a határozati javaslat, 
indoklás nem fűztünk hozzá, mert a bizottság tagjai sem indokolták meg a tegnapi napon a 
döntésüket, de egy hónappal ezelőtt megindokolták és akkor Te is jelen voltál azon a 
Képviselő-testületi ülésen, amikor ezeket az indokokat elmondtam, hiszen ez az anyag már 
legalább harmadszor van előttünk, gyakorlatilag harmadszor „rágtuk a gittet”. Egy kérdésem 
lenne, nem most kérek rá választ Jegyző asszonytól. Az előterjesztésben egy bekezdést nem 
tudtunk értelmezni, a következő: „mert a Kormány szándéka szerint az ilyen típusú 
megállapodások esetén a települési önkormányzat helyébe az Intézményfenntartó Központ 
lép”- ezt én értem, de megkérdeztük és a tájékoztatás szerint az egyesületek által fenntartott 
ilyen intézményekre, mint a FÖKE nem tartozik ez a jogszabály, tehát nem veszi át az állam a 
fenntartó szerepét. A FÖKE-nek és az Önkormányzatnak egyetlen egy köze van egymáshoz 
technikailag, hogy egy közoktatási megállapodás keretében x millió forintot fizetünk a 
FÖKE-nek, mint kiegészítő támogatást. Tehát a kérdésem az az lenne, hogy mire vonatkozik 
ez a mondat, hogy az „Intézményfenntartó Központ lép”- vagy mégis átveszi az 
Intézményfenntartó Központ az egyesület által működtetett intézményeknek a fenntartását, 
vagy azt mondják, hogy Tisztelt Fót Város Önkormányzata, ezt a 120 millió forintot mi 
fizetjük helyettetek? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Mivel harmadjára tárgyaljuk ezt az 
előterjesztést, ezért a Fábry Béla képviselőtársunk most már mondhatom, hogy nem 
tévedésből, hanem notoriusan államosításról beszél, ahogy minden alkalommal, most is 
kijavítalak Béla, hogy ez nem államosítás. Államosítás az volt, amikor a Te előd pártodnak az 
előd szervezetei jöttek söpörték a padlást, vitték a földet, a lovakat, az eszközöket, az 
államosítás volt, meg az egyházi iskolákat tokkal-vonóval. Ez nem államosítás jelenleg, ugye 
önkormányzati fönntartású iskolák, az állam nagyobb szerepet fog vállalni oktatási 
kérdésekben a közoktatásban, viszont maga az ingatlan, az épületek maradnak önkormányzati 
tulajdonban, tehát itt szó nincs államosításról. Légy szíves ne tévesszél meg embereket, mert 
ennek azért felelőssége van. A magániskolákról mikor beszélsz, fogalmam sincs, hogy miről 
beszélsz, ugyanis Fóton van egy egyesület által működtetett iskola, tudomásom szerint nem 



7 

 

magániskola, a fenntartója a Fóti Ökumenikus Közművelődési Egyesület. Eddig is kaptak 
normatív állami támogatásokat, a kiegészítő támogatásokat nem kapták, arra kötöttünk velük 
közoktatási megállapodást már hosszú-hosszú évek óta, és ez alapján fizettünk. Információnk 
szerint az egyesület valamilyen módon ezt a kiegészítő támogatást is le fogja tudni írni, és 
nem kell az önkormányzatnak ebbe bele szállni, de ennek a pontos részletét még jelenleg nem 
ismerem, úgyhogy felelőtlenség lenne erről bármit nyilatkozni és feltételezésekbe 
bocsátkozni, de mondom az információ az, hogy ezt sem nekünk kell majd fizetni. Itt jelenleg 
az iskoláknak a működtetéséről van szó, ami továbbra is Fóton marad, továbbra is a fótiaké 
lesz, és továbbra is fóti gyerekek fognak oda járni és nem fogják államosítani. Köszönöm 
szépen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a törvényjavaslat, amiről képviselő úr szólt, a T. 
88-as átadás-átvételről szóló javaslat 19.§ foglalkozik azzal, hogy a közművelődési 
intézményfenntartóval kötött közoktatási megállapodásban, vagy köznevelődési 
szerződésében a települési önkormányzat helyébe 2013. január 1-val a központ lép. Tehát ez a 
törvénytervezetbe benne van, reméljük, hogy ez ilyen formában marad is tovább. A másik 
kérdésre a táblázat 1-es mellékletének a második oldalát ha megnézzük, akkor eddig az 
érintett intézmények a működési különbözetére az önkormányzat 863 millió forint 
kiegészítést tett hozzá. Számításaink szerint a működtetés olyan 330 millió forintba kerülne, 
de ezeken az összegeken gazdaságossági számításokkal és szervezésekkel módosítani lehet. 
Amiért pedig az idő sürget bennünket az az, hogy az átadás-átvétel után január 3-án az 
intézmény pedagógus dolgozói, illetve azok a dolgozók, akiket a törvény szerint a központ 
átvesz, azok onnan fogják kapni a fizetésüket. Az a körülbelül 80 dolgozó viszont, akik az 
ingó és ingatlan vagyon működtetéséért felelnek majd Fóton, azoknak a fizetését honnan és 
milyen módon kapják meg, amikor az iskolának a törzsszámla, bankszámlája, és még 
sorolhatnám, tehát minden olyan törvényi dolog megszűnik, megváltozik, nem az lesz a 
munkáltatója, ezért minél előbb ebben megállapodásra kell jutnunk. Többféle megoldás van, 
hogy hogyan, és milyen módon tudjuk tovább működtetni az ingó és ingatlan vagyont, erre 
tette a bizottság azt a kiegészítő javaslatot, hogy készüljön el erre egy számítás, egy 
előterjesztés, hogy milyen módon kell ezt tovább működtetni, és az EEB-vel egyet értve ezt 
nagyon gyorsan kell, mert itt az embereknek a pénzéről, fizetéséről, sorsáról van szó. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen a szót. Nagyobb részt Lévai 
képviselő asszony elmondta amit én válaszolni szerettem volna a Fábry képviselő úr és Szabó 
képviselő úr kérdésre a FÖKE-vel kapcsolatban, tehát ez a törvényjavaslat nem arra helyezi a 
hangsúlyt, hogy egyesületi vagy milyen fenntartású, hanem a nem állami, nem önkormányzati 
fenntartású olyan intézményeknél, amelyekkel közoktatási megállapodást kötött a települési 
önkormányzat, ott az önkormányzat helyébe a Központ lép. Más kérdés, hogy a javaslatban az 
is benne van, hogy márciusig felülvizsgálja ezeket a közoktatási megállapodásokat és azt 
hiszem július 15-ig felbontja, ha úgy gondolja. Ettől függetlenül persze az önkormányzat 
döntése, hogy a FÖKE által fenntartott iskolát óhajtja-e valamilyen formában támogatni, vagy 
sem. 
 
Fábry Béla képviselő: nem akarok hosszasan belemenni abba a vitába, hogy ez most 
államosítás-e vagy nem államosítás, és a továbbiakban is következetesen az államosítás 
kifejezést használom, hogyha Gábor kívánod, akkor majd a testületi ülés után elmagyarázom, 
hogy mi ennek a szakmai indokoltsága. Én nem kívánok semmi olyan műszaki kérdésbe 
beleszólni, vagy egyéb olyan szakmai kérdésbe beleszólni, ami az én szakmámhoz nem 
tartozik hozzá. Nyilván a szavazógombot akkor is meg kell nyomnom egyik, vagy másik 
kérdésben, hogyha az a szakmámhoz nem tartozik, de attól ez még államosítás az én 
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felfogásom szerint. Azt örömmel hallom és magam is úgy látom egyébként, hogy a 
törvénytervezetben szerepel az, hogy az állam átveszi a magániskoláknak a dolgát és 
felülvizsgálja őket, de hát láttunk már a Parlamentben olyan előterjesztéseket, amiket a 
végszavazás előtti napon módosítottak, és azt is tudjuk, hogy több mint 160, vagy talán 200 
nem tudom pontosan a számokat, módosító javaslat van bennt annál a törvénynél, amelyik 
majd rendezni fogja az átadás-átvételnek a kérdéseit november 25-én a január 1-i állapotot 
tekintve. Nem mi voltunk azok, Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, aki azt a 
helyzetet teremtette, hogy itt emberek, iskolák sorsa bizonytalan helyzetben van. Egyébként 
pedig meggyőződésem, legalábbis ha hinni lehet az államtitkár asszonynak és hát gondolom, 
hogy hinni lehet, tehát azt mondta, hogy mindenki nyugodjon meg, mert mindenki meg fogja 
kapni a fizetését. Azok a dolgozók is meg fogják kapni a fizetésüket, akik a fenntartással 
fognak foglalkozni akkor, ha mi nem vesszük át a rezsiköltségeknek a fizetését és a 
működtetéssel kapcsolatos feladatokat. Azt nem értem, hogy ha a vége úgy is az, tételezzük 
fel, hogy a kormány illetékes képviselője elutasítja a mi kezdeményezésünket, hogy nem 
vesszük át, tehát úgyis „ránk szakad” ez az egész, miért nem próbáljuk meg, ha 50-80-100 
millió forintot meg tudunk takarítani azzal, hogy csak egy részét kell a rezsiköltségeknek 
fizetni, akkor kíséreljük meg. Vállaljuk fel azt a vitát, azt az alkut a város polgárainak 
érdekében, mindannyiunk érdekében, hogy márpedig az államosítás összes költségét 
legalábbis ami a működtetéssel kapcsolatos, azt ne mi vigyük el, hanem akkor ha az állam 
rátette a kezét az iskolákra, akkor vigye el ennek a költségnek is legalább egy részét. Tehát én 
azt gondolom, hogy meg kell nyugtatni az embereket, a fizetésüket meg fogják kapni, erre az 
államtitkár asszonynak a szava a garancia, nagy összegről van szó, mert nem kis pénzről van 
szó, én azt gondolom, hogy az a javaslat, ami az előterjesztésben van, az nagyon korrekt és 
készüljünk föl arra a vitára, amelyik az illetékes szervekkel való vitát jelenti, ami a 
költségmegosztás tárgyát fogja képezni. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólást nem látok. Módosítás nem volt, akkor a 
határozati javaslatot teszem fel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 1 tartózkodás  - elutasítva.  

 
 

503/2012. (XI.14.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város köznevelési intézményei működtetési kötelezettség teljesítése alóli 

felmentés iránti kérelmének benyújtásáról.(347. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy: 
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (4) bekezdésében foglaltak 
alapján az önkormányzat rendelkezésére álló saját és átengedett bevételek terhére, az 
illetékességi területén lévő, a saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ 
által 2013. január 1-jétől fenntartott köznevelési intézmények feladatainak ellátását szolgáló 
ingó és ingatlan vagyon működtetését nem vállalja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. november 15. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérem a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elnökét, hogy 
ismertesse a módosító indítványukat. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: tehát a módosító indítványa a bizottságnak a 
következő, felkérjük a Jegyző asszonyt, hogy 2012. november 30-ig készüljön el egy 
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előterjesztés, amely javaslatot tesz az iskolák ingó és ingatlan vagyonának működtetésére,  és 
a szervezeti felépítés kidolgozására.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, akkor indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 2 ellenszavazat, és 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
 

504/2012. (XI.14.) KT. HATÁROZAT 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a jelenleg 
önkormányzati fenntartásban álló köznevelési intézmények ingó és ingatlan vagyonának 
működtetésére vonatkozó szempontokat, illetve a jövőbeni működtetés szervezeti keretét, 
felépítését november 30-ig dolgozza ki. 
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: 2012. november 30. 
 
 
 
2. napirend: A Fáy András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása 

(281.sz.anyag) 
 
 

Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót, az EEB véleményét 
szeretném tolmácsolni. A bizottság vita nélkül 3 igennel támogatta az előterjesztésben 
megfogalmazott határozati javaslatot. Egy egyszerű névváltoztatásról van szó, amit a Magyar 
Államkincstár kért tőlünk, én remélem, hogy nem fog vitát gerjeszteni ez az előterjesztés. 
Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, a bizottság a határozati javaslatot 
egyhangú szavazással elfogadta. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor a határozati javaslatot felteszem szavazásra. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
 

505/2012. (XI.14.) KT. HATÁROZAT 
A Fáy András Általános Iskola és Óvoda Alapító Okiratának módosítása  

(281.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda alapító okiratát a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésre a döntést követő 8 
napon belül. 
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3. napirend: Fót Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve (337.sz.anyag) 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, a PFB és az EEB hosszan tárgyalta 
ezt az előterjesztést, mert számos kérdés megfogalmaztunk, amelyre megnyugtató válaszokat 
kaptunk. A bizottság végül is egy módosító javaslatot fogalmazott meg és fogadott el, a jobb 
értelmezhetőség kedvéért, és ez a konkrét ellenőrzések 6-os számú feladatánál, a pályázati 
projektek ellenőrzésénél, az ellenőrzés tárgyában egy mondat kiegészítést kért, ez konkrétan 
annyi, hogy kerüljön be a mondatba a projekt szó, a mondat végül így szólna: az 
önkormányzat és egyéb forrásból megvalósuló pályázatok, projektek pénzügyi vizsgálata. 
Köszönöm. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a PFB is elfogadta a belső ellenőrzési tervet, egy 
módosítást javasoltunk, az ellenőrzési tervben a 10-es számú Fóti Közszolgáltató Nonprofit 
Kft-nél időpontot javasoltunk módosítani, 2013. II. negyed évére javasoltuk a III. negyedév 
helyett. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: egy kérdésem volna. A bizottság egyébként tegnap 
ezt az anyagot egyhangúan elfogadta. Az a kérésünk volna, hogy ha legközelebb egy olyan 
anyag készül el, aminek az elfogadásának egy héttel később való elfogadásának nincs az 
önkormányzatra nézve következménye, akkor azt tegyük meg egy héttel később. Én tudom, 
hogy volt egy bizonyos határidő, ez november 15-e, de megkérdeztük és igazából a november 
15-i határidő be nem tartásának az önkormányzatra nézve semmiféle következménye nem lett 
volna. Ezt az anyagot hétfőn este dobták be a postaládába, és ha valaki nem nyugdíjas és még 
munkája is van, akkor kedd délutánig lehetősége sem volt ezt az anyagot átolvasni. 
Köszönöm. 
 
Chorbák Zoltánné dr. jegyző ügyrendben: a következőt szeretném mondani, hogy ki mit 
mond az nem kötelező, biztos találkoztak már ilyen állásponttal. Én azt mondom, hogy ha a 
törvény azt mondja, hogy november 15., innentől kezdve nekem ez fontos, hogy ki mit nem 
vesz komolyan arra én nem tudok hagyatkozni jegyzőként. Külön szeretném jelezni, és 
felhívni a Képviselő-testület figyelmét, hogy amikor a testület elfogadta tavaly a munkatervét, 
bizony ez a törvényhely akkor is november 15-e volt, és bekerült a rendes ülés napirendjébe, 
tehát a november 21-e napra lett bekalibrálva, és már ott volt az alaphiba. Külön megjegyzem, 
hogy az intézményektől október 30-ig kellett bekérni a belső ellenőrzési tervet, amit meg is 
tettek, köszönöm is nekik. Innentől kezdve ezen rövid idő alatt ennyi időnk volt, hogy ezt 
összeállítsuk, össze rendezgessük. A jogalkotó soha nem gondol abba bele, hogy egyik helyen 
ilyen határidőt, másik helyen olyan határidőt ad, így adta. Megpróbáltuk, hogy Fót Város 
Önkormányzatának legyen törvényes határidőben megalkotott belső ellenőrzési terve. Én 
magam részéről kimondottan örülök, hogy ennek eleget tudtunk tenni. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én egyet értek azzal, amit Jegyző asszony mondott, 
csak egy apró megjegyzésem lenne, hogy attól függetlenül jó lenne, hogy akkor hamarabb 
elkészüljön az anyag. Ettől függetlenül egyébként én köszönöm szépen, és tényleg hamar és 
időben elkészült az anyag, de azt ugye mindenki belátja, hogy gyakorlatilag ezt a hétfőn 
megkapott anyagot egy kedd délutáni bizottsági ülésre átnézni nem lehet. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólást nem látok, akkor a PFB módosító 
javaslatát tenném fel először, ez a Kft-re vonatkozott az 1-es számú melléklet 10-es 
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sorszámánál a határidőre vonatkozóan ne a III. negyedév, hanem a II. negyedévre legyen 
ütemezve. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Az 1-es számú melléklet 6-os pontjában kerüljön bele, hogy projektek. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
Akkor a határozati javaslatot egyben teszem fel a mellékletekkel együtt. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva 
 
 

506/2012. (XI.14.) KT. HATÁROZAT 
Fót Város Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési terve (337.sz.anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi módosításokkal fogadja el – 
jelen határozat 1. számú mellékletét képező - 2013. évi belső ellenőrzési tervet. 
1.1. A melléklet 10-es pontjában szereplő Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. működésének 
vizsgálati határideje 2013. II. negyedév.  
1.2. A melléklet 6-os pontban a pályázatok- projektek ellenőrzésének tárgya kiegészül az 
alábbiak szerint: Önkormányzat és egyéb forrásból megvalósuló pályázatok, projektek 
pénzügyi vizsgálata. 
 
2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, 
hogy erről értesítse az Önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetőit és 
a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetőjét.   
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: a 2013. évi belső ellenőrzési terv elfogadására: 2012. november 14.  
                 az értesítésre vonatkozóan: 2012. november 30. 
             az ellenőrzési terv végrehajtására: 2013. december 31. 
 
 
 
4. napirend: Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztése lehetőségének pályázati 

előkészítéséről, Ifjúsági ház felújítása (348.sz.anyag) 
 

 

 

Cselőtei Erzsébet polgármester: a JÜSZB kérte Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó 
véleményét, ezt ma már megkaptuk. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Ugye a 348-as anyaghoz, 
amit a Hivatal most elkészített, az volt az apropója, hogy az eredeti előterjesztésben szereplő 
megbízási díjakkal kapcsolatban felmerül az, hogy jelenleg is folyamatban van egy másik 
pályázatírásnak a közbeszereztetése, és ha a két összeget összeadnánk, akkor az jelentősen 
meghaladná a közbeszerzési értékhatárt, ami 8 millió forint+ÁFA. Látom a módosítás már 
ennek megfelelően készült, az észrevétel kapcsán fel is hívtuk a közbeszerzési tanácsadót, 
Dobsa Sándort, aki megerősítette azt, hogy tárgyéven belül, ha 8 millió+ÁFA-t eléri, vagy 
meghaladja, akkor bizony közbeszerzést kell kiírni. 
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Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a társadalmi egyeztetésre az internetre felrakott 
pályázati felhívásnak az anyagát néztük át, és két olyan pontot találtunk, amely az érintett 
pályázattal kapcsolatosan aggodalomra ad okot, az egyik a 17-es pont a 27. oldalon, mely azt 
mondja, hogy funkcióváltás kizárólag abban az esetben támogatható, amennyiben a 
beruházással érintett épület hő és egyéb energiaszükséglete a funkció váltás hatására nem 
növekszik. Ebben az anyagban az került megfogalmazásra, hogy felvetődött az Ifjúsági 
Háznak a Polgármesteri Hivatal céljára történő átalakítása. Itt azt nem mondhatjuk, hogy hő 
és egyéb energia szükséglet nem fog emelkedni, mert nagy valószínűséggel emelkedni fog. A 
másik, ami aggodalomra ad okot, hogy nem láttunk számítást, és nem kaptunk semmiféle 
anyagot arra vonatkozólag, itt szintén a 19-es pont foglalkozik ezzel, hogy a támogathatóság 
feltétele, hogy a fejlesztés eredményeként figyelembe vehető összes költségmegtakarításból 
az elszámolható energiaköltség megtakarítás legalább 50%-ot képviseljen. Itt nem tudjuk azt, 
hogy egyáltalán mennyi az Ifjúsági Háznak az energia használata, mennyi lenne a 
megtakarítás és nagyon elgondolkodtató az, hogy milliókat kiadjunk a pályázathoz szükséges 
különféle tanulmányokra, miközben nagy valószínűséggel 50%-os megtakarítást nem fogunk 
elérni, tehát a pályázatnak azon költségei, amelyeket mindenképpen ki kell fizetni, az az 
önkormányzatnak a költségei között marad. A nem elszámolható költségek között még 
feltüntetésre került az is, hogy a pályázatok megírásának a költségei a felmerülés időpontjától 
függetlenül sem számolhatók el, ez a három tétel együtt már elég tetemes összeg ahhoz, hogy 
ezt a dolgot meggondoljuk. A bizottságom egyébként nem támogatta ennek az Ifjúsági 
Háznak a pályázatra való beadását. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB is megtárgyalta ez az előterjesztést. Tekintettel 
arra, hogy szöveges rész 2-es pontjában szerepel az a mondat, miszerint: 
„Rendelkezünk kész, -a felülvizsgálat és aktualizálás után,- benyújtható építési 
engedélyeztetési tervekkel, melyek alapján a megvalósíthatósági –energetikai- tanulmányt is 
el tudjuk készíttetni a pályázat beadásához.” 
Tehát erre a mondatra tekintettel, a gyanútlan képviselők, akik az előző ciklusban nem voltak 
a testületnek a közelében, azok talán nem tudják, de felébredt bennem is a gyanú, hogy 
megkérdezzem, hogy ezek a tervek miről szólnak. Ezek a tervek, ha jól hallottam kifejezetten 
a Polgármesteri Hivatal céljára történő átalakításról szólnak, innentől fogva pedig a bizottság 
arra az álláspontra helyezkedett, hogy ez lényegesen eltér attól a határozattól, amelyet a 
városháza, vagy Polgármesteri Hivatal ügyében a testület legutóbb hozott és érvényben van. 
Erre való tekintettel ezt a bizottság ezt az előterjesztést elfogadni nem tudja. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én el szeretném mondani, hogy ez nem egy új keletű dolog 
volt, 2001-ben már készült egy ütemterv, hogy a Hivatalt hogyan lehetne oda átköltöztetni, 
tehát már akkor készültek erre tervek.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Jó, én akkor is szeretném elmondani. Én azt gondolom, hogy az Ifjúsági Házat mindenképpen 
rendbe kellene rakni, mert így nem maradhat, teljesen mindegy, ha akár átmenetileg is 
költözne oda Hivatal, mert átmenetileg is lenne rá mód, hogy oda beköltözzön és ha 
felszabadulnának ott helyek, el tudnánk indítani valamit. Én tudomásul veszem. Azt 
gondolom, hogy ez egy jó lehetőség lett volna, hogy valamerre elinduljunk, úgy tűnik, hogy 
nem kell. Tudomásul vettem. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én 
köszöntöm Dobsa Sándor közbeszerzési szakértőt, egy olyan kérdés merült föl bennem, amire 
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ő tud válaszolni. Tegnap késő este telefonon fölhívtak téged arra vonatkoztatva a bizottság 
koordinátora, hogy a pályázatírói díjat, hiszen jelenleg is folyamatban van egy pályázatírásra 
kiírt pályázat, és a pályázatírói díjakat adott tárgyévben össze kell adni, és ha összeadódva 
elérik a 8 millió forint+ÁFA-át, akkor ugye közbeszerzés köteles? A kérdésem a következőre 
vonatkozna, és ezt megkérdezném Alpolgármesterúrtól, hogy az Apponyi Franciska Óvoda 
terveit mikor raktuk bele a költségvetésbe, mert arra az önkormányzat kifizetett 5 millió 
forintot, mert ha az az idei évet terheli, ez a Nemeshegyi Gyula által készített tervekre 
vonatkozik, 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: ez másról szól. Ez közbeszerzés 
 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: igen, de tervezés, tehát ugyanaz a kategória ami itt 
is szerepel.  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: Ez közbeszerzés és pályázatírás. 
 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én értem, de itt a határozati javaslat arról szól, 
hogy tervek készítésére 8 millió forint, és ha ezek összeadódnak, ez a kérdésem, mert ha nem 
kell összeadnunk, akkor a kérdésem tárgytalan. Akkor én erre választ kérnék, tehát a tervezési 
költségeknél mi a közbeszerzési értékhatár. 

 

Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó: jó estét kívánok! Megváltoztak a szabályok január 
1-én. Tehát ezek a szolgáltatások, árubeszerzések, illetve építési beruházások értékeiben 
adódnak össze. Egy másik megközelítés van, hogy ha az igény a beszerzésre egy időben 
merül föl, és hasonló a szolgáltatás, árubeszerzés, építési beruházás akkor ezeket kell egybe 
számítani. Tehát például a Nemeshegyi még talán nem is idén indult el, másrészt nem is 
hasonló, de a pályázatírásnál meg kell vizsgálni, hogy mikor merült fel az igény és így kell 
megnézni. Tehát a Képviselő-testület mikor határozta el, hogy bizonyos pályázatokon 
bizonyos épületekkel indulni kíván, mondjuk szeptember, vagy már a nyár folyamán, és ha 
egy másik épületről van szó, és most határozna ez ügyben, akkor ezek nem adódnak össze, 
bár teljesen azonos tevékenységre vonatkoznak. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, még annyit fűznék hozzá az 
előbbiekhez, hogy a mai napon volt nálam az OTP képviselője, és helyet keresnek kifejezetten 
a Dózsa György úton, és tudomásom szerint korábban már volt szó arról, hogy az OTP fiókot 
szeretne nyitni Fóton. Az Ifjúsági Ház már korábban is azért nem lett elfogadva, mert olyan 
műszaki állapotban volt, amilyen. A jelenlegiben sem fogja tudni elfogadni. Tehát ezzel ezt is 
kilőttük, úgyhogy köszönöm szépen, akkor indítható a szavazás erről a módosított határozati 
javaslatról. Tehát a módosított határozati javaslatra, mert más módosítás nem volt. Indítható a 
szavazás. 

Szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 2 tartózkodás  - elutasítva. 
 

 

507/2012. (XI.14.) KT. HATÁROZAT 
Döntés egyes intézmények energetikai fejlesztése lehetőségének pályázati előkészítéséről, 

Ifjúsági ház felújítása (348.sz.anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben pályázati 
lehetőség kerül kiírásra, nem kíván pályázatot benyújtani a fóti Ifjúsági ház megújítási 
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munkáinak megvalósítására az „Épületenergetikai fejlesztések megújuló energiaforrás 
hasznosítással kombinálva” című, KEOP pályázati lehetőséghez hasonló feltételekkel. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők: azonnal. 
 

 

Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót, hát tisztelettel kérném, én 
nem tudom, hogy az előterjesztő mit mondott, itt a testületi ülésen ezzel kapcsolatban nem 
ejtett ki egy szót sem. A napirendet elfogadtuk mégpedig azzal, hogy 348-as előterjesztés. 
Aminek van egy határozati javaslat tömkelege. Van hozzá egy írásban beadott módosító is, 
ami módosítana több határozati javaslatot. 
 

Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: én egyben tettem fel szavazásra. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a módosító javaslata fel lett téve, és ez el lett 
utasítva, itt következne az eredeti határozati javaslat. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: a módosított határozati javaslat volt az eredeti helyett van, 
ez egy új. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: mi az hogy helyette van, amikor elfogadtuk a 
napirendet, 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: nem, én ezt az indoklást nem értem, akkor én 
kérném, hogy ez a jegyzőkönyvben szó szerint szerepeljen, hogy véleményem szerint az 
eredeti határozati javaslatról szavazni kellene. 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző: az előterjesztőnek joga van nyilatkozni, hogy kérem szépen 
módosítom, mert megtárgyaltuk és ezt teszem fel, erre kérem, hogy szavazzanak. Ezzel az 
előterjesztőnek a jogát korlátozná képviselő úr, amennyiben azt mondja, hogy szavazzunk 
még arról is, amit nem akar az előterjesztő. Az előterjesztő előterjesztett valamit, ezzel a 
módosító indítvánnyal óhajtotta megszavaztatni. Nincs miről beszélni.  
 

Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző: a napirendet fogadtuk el, és nem a határozati javaslatot. A 
napirendnek a tárgya ugyanaz, és van hozzá módosítás. Szerintem teljesen egyszerű és 
jogszerű. 
 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke ügyrendben: akkor a kedélyek megnyugtatása 
végett én szeretnék kérni egy szavazást az eredeti határozati javaslatokról.  
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző ügyrendben: szeretném, ha jegyzőkönyvben rögzítve lenne, 
hogy ez így nem lesz jogszerű. Kérem szépen! Egy döntésről van szó, egy határozati javaslat 
sorról. Itt bekerült egy módosító indítvány, ami felülírta az eredeti előterjesztés határozati 
javaslat sorát. Az előterjesztő joggal azt tette fel, ami megfelel a Kbt-nek, egyáltalán az aláírt, 
szakértővel megnézett, JÜSZB által javasolt verziót tette fel Polgármester asszony. Én most 
már azért nem fogom támogatni, ha a testület az eredetit felteszi, mert ez javítva lett, 
közbeszerzés jogilag át lett nézve, és én ezt tartom a korrekt, normális formának. Szakértőúr 
nem tudom, mi a véleményed, egyet értesz-e? 
-Válasz: Igen 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: elnézést, de én kértem ügyrendben egy szavazást. 
Kész. Nem fogom még egyszer kérni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: de miről, az eredetiről? 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző ügyrendben: de itt most döntés van, 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a módosító javaslatot utasította el a testület Jegyző 
asszony. Ennyi. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: de Misi mond azt, hogy félreértetted, hogy mire 
szavazunk, és kérjél új szavazást. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: most jegyzőkönyvileg mondjam hülyének 
magamat Alpolgármester úr? Rendben megteszem a kedvedért, Tisztelt Jegyző Asszony, 
akkor ezt a szavazást és félreétettem és kérnék szépen egy új szavazást az eredeti határozati 
javaslatról. 
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nem az újra akar szavazni, hanem a régire. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: azt mondta, hogy mivel félreértette ezért új szavazást kér. 
Ezt mondtad Misi? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nem az eredetiről akar. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a végén hozzátettem, hogy kérek egy szavazást az 
eredeti határozati javaslatról. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Képviselő úr! Ez volt az eredeti, akkor rosszul van ráírva, 
lehet azt mondani, hogy nem módosítás, hanem egy csere. Az eredeti az olyan, mintha nem is 
lenne ott. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: ez most lett kiosztva, milyen csere ez, most 
kaptam meg? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: volt már ilyen. 
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző: ilyen az élet, az előterjesztőknek joga van. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: akkor ezt jegyzőkönyvezzük le, hogy Jegyző 
asszony azt mondta, hogy „Ilyen az élet”-és én akkor ennek tükrében fogok egy törvényességi 
vizsgálatot kérni a Kormányhivataltól. Jó? Én kértem szavazást az eredeti határozati 
javaslatról, vagy megtörténik, vagy nem, én kérem, hogy a kérésem a jegyzőkönyvben azért 
szerepeljen. 
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: akkor ugyanabban a tárgyban teszel fel még egy szavazást. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nem, jó köszönöm szépen, erről megvolt, Jegyző asszony 
nem szavazunk. 
 
 
5. napirend: Döntés a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt köztéri szoborállítás 

pályázatán való részvételről (341.sz.anyag) 
 

 

Cselőtei Erzsébet polgármester: hozzászólást nem látok. Gráf Mihály képviselő úr. 
 

Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót, ezt az előterjesztést is 
megtárgyalta a PFB és az EEB. Egy módosító javaslat lenne részünkről, miszerint a 
pályázatba nem fér bele két szobornak az elkészítése, ezért a határozati javaslatból a Károlyi 
Sándor részt ki kellene venni és csak Károlyi Istvánról készülne most el a szobor, illetve egy 
tereprendezés és a szoboralapzat készülne el ebben az első ütemben, amire ez a pályázat 
lehetőséget biztosít. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a háttérből folyamatos vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, felteszem szavazásra a módosítást, tehát a határozati 
javaslatban csak Károlyi István neve szerepeljen mindegyik pontban, és csak egy szoborról.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a háttérből folyamatos vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett – elfogadva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a mai rendkívüli testületi ülést bezárom, ezt így nem lehet 
folytatni. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester a Képviselő-testület 2012. 
november 14-ei  nyílt rendkívüli ülését az 5. napirendi pont- Döntés a Nemzeti Kulturális 
Alap által kiírt köztéri szoborállítás pályázatán való részvételről (341.sz.anyag) témában 
benyújtott előterjesztés megtárgyalása előtt 19 óra 24 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. november 14-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 19 óra 24 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. november 14-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 

 
 
 
 

 
Chrobák Zoltánné dr. 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. november 20.  
 
 


