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29/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 15-én 
 14 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt   üléséről 
 

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 

Bartos Sándor alpolgármester 
   Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző, 
  Földi Pál képviselő, 
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  

Koncz János képviselő, 
  Lévai Sándorné képviselő,  
       
 
Távol vannak:  Bukta András képviselő, Fábry Béla képviselő és Szabó Mihály képviselő,    

Pozderka Gábor alpolgármester úr később érkezik, 
 
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. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 7 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen, 
melyet ezennel megnyitok. A Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
Magyarázattal tartozom a tegnapi hirtelen testületi ülés bezárása kapcsán. Egyszerűen 
kezelhetetlenné vált minden, olyan hangzavar volt, hogy a saját hangomat nem hallottam, és 
azt gondolom, hogy ráadásul nem egy olyan előterjesztésnél, ami ezt indokolta volna, nem is 
értem, hogy miért volt ez. Jó lenne, ha a testületi üléseken a képviselők fegyelmeznék 
magukat. Szeretném ezt mindenkitől kérni, hogy a Képviselő-testületi ülések fegyelmezetten 
folyjanak le. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: javaslom akkor, hogy mielőtt folytatnák a napirend 
megtárgyalását, a kiküldött meghívó szerinti napirend elfogadásáról szavazzunk. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A meghívón két napirendi pont került kiküldésre. Az első 
az az, ami tegnap félbeszakadt, a második a Kistérségi előterjesztésekről szól, amit ha ma 
megszavazunk és esetleg nincs szinkronban azzal, amit Alpolgármester úr megszavazott, 
akkor lehetőség van ennek felfüggesztésére és újra tárgyalására és egy olyan döntést hozni a 
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Kistérségben, ami a mi döntésünkkel szinkronban van. Nem érkezett javaslat, akkor felteszem 
a  két napirendi pontot szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 7 igen szavazat, ellenszavazat, és tartózkodás 
nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 15-ei 
rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
 
 
NYILT ülés:  
 
1./ 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  
 
2./ Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek 
megtárgyalása. 
(346. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Tárgyalja:  JÜSZB, PFB, EEB  
Szavazás: minősített többség  
 
 
 
1. napirend: Döntés a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt köztéri szoborállítás 

pályázatán való részvételről (341.sz.anyag) 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a tegnapi testületi ülés bezárása előtt arról szavazott a 
Képviselő-testület, hogy a 341-es előterjesztés határozati javaslatából, bizottsági javaslatra 
Károlyi Sándor törölve legyen, és csak Károlyi Istvánról készüljön szobor.  
Kihirdetem a tegnapi szavazás eredményét: 7 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett a módosító 
javaslatot elfogadtuk. 
Más módosító javaslat és hozzászólás nem volt a bizottságok részéről, akkor a határozati 
javaslatot a módosítással teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

508/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Nemzeti Kulturális Alap által kiírt köztéri szoborállítás pályázatán való részvételről 

(341.sz.anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy részt vesz a Nemzeti 
Kulturális Alap Vizuális Művészetek Kollégiuma által kiírt köztéri szobor állítás pályázatán 
Orbán Előd szobrászművész Károlyi Istvánról készített szobortervével. 
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2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, egész alakos szobrot állít gróf 
Károlyi Istvánnak a pályázat pozitív elbírálása esetén. 
 
3. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az 1-2./ számú határozati javaslatokhoz 
kapcsolódó pályázati nevezési díjat (12.000 Ft), pénzügyi fedezetet a Kt. dologi kiadások  
„közbeszerzési megbízás, pályáztatás” díj keretéből biztosítsa.  
 
4. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Vizuális  művészetek kollégiuma nyílt pályázatán” 
elnyerhető maximális 5 millió forint támogatási összeg önrészének fedezetét, azaz 2.150.000 
Ft-ot a 2013. évi költségvetésbe betervez.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  2012. november 15. (Pályázat beadási határideje) 
 
 
 
2. napirend: Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés 

napirendjeinek megtárgyalása. (346.sz.anyag) 
 

 

Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő napirendi pont, amit még tegnap nem tudtunk 
megtárgyalni, az a Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek 
megtárgyalása. Ma a Kistérségi ülés megvolt, de szeretném tájékoztatni a képviselőket arról, 
hogy a Társulási megállapodás lehetővé teszi, hogy a Társulási Tanács azon tagja, aki a 
meghozott döntéssel nem ért egyet, három munkanapon belüli indítványozhatja a téma újra 
tárgyalását. Ez esetben a Társulási Tanács ülését 8 napon belül ismételten össze kell hívni. Én 
arra kérem a Képviselő-testületet, hogy szavazzunk az előterjesztés határozati pontjairól, 
aztán annak megfelelően meglátjuk, hogy Alpolgármester úr hogy szavazott ma a 
Kistérségben. Tehát én elmondtam, hogy lehetőség van arra, hogy ha a testület másképp dönt, 
és ő másképp szavazott, akkor lehetőség van arra, hogy újra összehívják a Társulást, hogy a 
testületi döntésnek megfelelő döntés szülessen. Ezt a lehetőséget elmondtam, felajánlom, a 
testület dönti el, hogy él-e vele, vagy sem. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: megmondom őszintén, hogy én a mai napon erre az 
anyagra nem készültem, el sem hoztam magammal. Viszont a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
ülésén, amikor arról volt szó, hogy 6 hónapnál előbb kell bejelenteni a kiválást mi felidéztük 
azt, hogy az orvosi ügyelettel kapcsolatosan 6 hónappal előbb biztos, hogy hoztunk olyan 
határozatot, hogy nem kívánjuk együtt ezt. Én azt kértem a hivataltól, mert lehet, hogy 
másképp volt megfogalmazva, és mivel a szándék ez volt, hogy a Kistérséggel ha bármi van, 
mi nem kívánunk tovább, akkor esetleg ebbe az irányban el lehetne indulni, hogy az ügyeletre 
ne kelljen megvárni a 2012. december 31-et. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: délelőtt a Jegyző asszonnyal és az Aljegyző asszonnyal 
hosszan beszéltünk és tárgyaltunk erről, az Aljegyző asszony elő is kereste ezt a határozatot, 
és megfogalmaztunk egy módosító javaslatot a koncepcióba. Fel is hívta a Jegyző asszony az 
Alpolgármester urat, hogy ezt a módosítást a koncepciónál tegyék bele. A Jegyző asszonyt 
megkérem akkor, hogy olvassa ezt fel, köszönöm. 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm szépen. A lényeg, hogy a Kistérségi Tanácsnak a 
6-os napirendjénél a költségvetési koncepciónál láttuk ezt konkrétan ahol az orvosi ügyeletre 
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kitért. Ennek a Bevételek című fejezeténél van egy olyan mondata, ami eleve aggályos. Az 
aggályt a következő: 
 „A tagönkormányzatok a gyepmesteri feladatok ellátásához, valamint az orvosi ügyelet 
ellátásához a vonatkozó társulási megállapodásoknak megfelelő hozzájárulást fizettek”. - Itt 
az volt az aggályunk, hogy a gyepmesteri feladatokhoz volt hozzájárulás, de az orvosi 
ügyelethez nem, tehát itt az volt az alap probléma, hogy itt ez egybemosás, és ez így nem jó. 
Továbbmegy a koncepció, azt mondja, hogy:  
„Ezen szolgáltatások további működtetéséhez a hozzájárulások továbbra is szükségesek”. – 
Tehát azt mondja, hogy kérem szépen, ezt jövőre is kell, de megint nem jó, hiszen nem egzakt 
az első mondat, így a másik mondat sem lehet, és jött az a felvetés, amit Elnök asszony már 
jelzett, hogy ide kellene bejelenteni azt a fóti igényt, hogy igenis legyen benne koncepcionális 
szinten is a Kistérségnél. Egyrészt elmondtam a két mondatnak a javítását, hogy pontosítsák, 
mert így nem jól van, harmadik pedig azt mondtam, hogy legyen benne egy ilyen mondat, 
hogy: „Fót Város Önkormányzata meg kívánja vizsgálni annak lehetőségét, hogy az orvosi 
ügyeletet önállóan, Fót Város lakosságszám után járó normatívából tudja tovább működtetni.” 
Tehát egy ilyen mondat legyen benne a koncepcióban. Erről tájékoztattam alpolgármester 
urat, nem tudom, neki mit sikerült elérni a Tanács Ülésen. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát ezt belefogalmaztuk. 
 

Földi Pál képviselő: a Kistérségi Tanácson azt a fenyegetettséget utasítsuk vissza, amiben az 
van, hogy nekünk kell pénzt fizetni azért, mert itt szerződés módosítás történik majd 
esetlegesen az Emergency-vel. Tehát ezt kérném, hogy deklaráljuk úgy, hogy nyomatéka 
legyen. Köszönöm. 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester úr megérkezett, a testület létszáma 
8 fő. 
 

 

Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, egyéb hozzászólást nem látok. Közben megérkezett 
Pozderka Gábor alpolgármester úr. 
Az első, ami a Kistérségi ülésen volt, az a 2012. évi költségvetés 3. számú módosítása. A 
JÜSZB nem javasolja elfogadásra, a PFB elfogadásra javasolta. Felteszem szavazásra a 
határozati javaslatot, ami szerint elfogadásra javasoljuk.  
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva. 
 

 

509/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 
Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek megtárgyalása. 

(346.sz.anyag) 
 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, hogy a 
 
Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsa Társulás 2012. évi 
költségvetésének 3.sz. módosítását fogadja el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  azonnal. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő napirendi pont a 2012. évi költségvetési I-III. 
negyedéves beszámolójának elfogadása. A JÜSZB nem javasolja elfogadásra, a PFB 
elfogadásra javasolta. Felteszem szavazásra a határozati javaslatot, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadva. 

 
 

510/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 
Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek megtárgyalása. 

(346.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, hogy a 
 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2012. évi költségvetés I-III. negyedéves 
teljesítéséről szóló beszámolót fogadja el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő napirendi pont a kistérségi honlap 
adatkezelésére beérkező árajánlatok elbírálása. A JÜSZB nem javasolta elfogadásra, a PFB-
nek volt egy módosítása, hogy csak 2012. december 31-ig kerüljön kiírásra.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, itt azt fogadta el a Kistérség és azt 
szavaztam meg én is, hogy a Makai Viktorral kössenek megállapodást egyszeri négy óra 
időtartamra 28.000 Ft+ÁFA-ért. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát nem volt benne meghatározva az időtartam. Először a 
PFB javaslatát teszem fel szavazásra, hogy 2012.december 31-ig legyen. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva. 
 
Akkor magára a honlapra vonatkozó határozatot teszem fel szavazásra az előbb elfogadott 
módosítással. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva. 
 
 

511/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 
Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek megtárgyalása. 

(346.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, hogy a 
 
A kistérségi honlap adatkezelésére beérkező árajánlatok közül Makai Viktor ajánlatát fogadja 
el azzal kiegészítve, hogy a megbízási szerződés 2012. december 31-ig szóljon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  azonnal. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő napirendi pont a nyári napközis táborra 
vonatkozóan, a JÜSZB nem javasolta elfogadásra, 4 nem-el elutasította, a PFB-nek mi volt a 
véleménye? 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a bizottság elfogadásra javasolta, viszont volt két 
megjegyzésünk volt. Az egyik az, hogy nem ugyanazon alapon számolták a gyerekeknek a 
számát, mert Fótra átlagot számoltak naponta, Mogyoródon viszont összeadták az összes 
gyermek számot. Akkor nekünk ugye 35X30 gyereket kellett volna beírni, ha Mogyoródon 
összesen 243 gyerek volt. Ez az egyik megjegyzésünk, tehát hogy nem egyformán számolták. 
A másik pedig a tanulság, ami már jövőre nem váltható gyakorlati haszonra, az, hogy 
Mogyoród, meg Göd úgy oldotta meg Kistérségi pénzből a nyári tábort, hogy Mogyoródon és 
Gödön tartotta helyben, és a Kistérség a hozzájárulást megfizette. Mi ezt nem tudtuk 
megtenni, mert nagyon lágyszívűek voltunk, megkérdeztük az intézményeket, hogy ki 
vállalja, nem vállalta senki és ezzel „boldogan elvoltunk”, holott akkor lehet, hogy több 
gyerek lett volna, hogyha nem kell utazni, hanem helyben van és több támogatást tudtunk 
volna lehívni, de ez a mi megjegyzésünk volt és egyébként elfogadta a bizottság. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én elismerem azt a törekvését, 
hogy az ülést szeretné úgy vezetni, hogy ne legyenek folyamatos közbeszólások, ez  
lendületesebb és karizmatikusabb ülésvezetéssel kiküszöbölhető. Legyen határozottabb és 
akkor ez így fog történni. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem szavazásra a 4-es pontban a beszámoló 
elfogadását. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadva. 
 

 
512/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 

Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek megtárgyalása. 
(346.sz.anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, hogy a 
 
A beszámolót a nyári napközis táboroztatásról fogadja el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő a Kistérségi Szakmai Pedagógiai Nap 
támogatása. 4 igen, 2 nem, 1 tartózkodással elutasította a JÜSZB, a PFB elfogadásra 
javasolta. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a Kistérségi Tanács is elfogadta a leírt 200.000 Ft-ot a 
leírt megosztásban. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem a határozati javaslatot, indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett – elfogadva. 
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513/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 
Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek megtárgyalása. 

(346.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, hogy a 
 
Kistérségi Pedagógiai Szakmai Nap rendezvény 200.000 Ft-al történő támogatását fogadja el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ők:  azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: most jön a költségvetési koncepció, amiről Jegyző asszony 
felolvasta az előbb azt a módosító javaslatot, amit Alpolgármester úr a Kistérségben képviselt. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, itt egyetlen egy gondunk volt, ez az 
orvosi ügyelet. Azt azért hadd mondjam el, hogy a gödi és a dunakeszi polgármester ezt nem 
tudja megérteni, mert részükről ez sokkal kevesebbe kerül, mert nem kell kifizetniük ezt a 
régi 15-30 vagy több millió forintot. Ők csak úgy tudnak számolni, hogy a Kistérség ezzel 
megtakarított 50 millió forintot, és ez ilyen formában így ott igaz. Azt mondják, hogyha Fót 
ebből kilép, mivel a Kistérség mint jogi forma az nem lesz kötelező, tehát a térségi 
megállapodások azok ugye maradhatnak, de a Kistérség mint forma nem lesz kötelező, és ha 
Fót ebből kilép és ezáltal a bennmaradó településeknek fizetniük kell az orvosi ellátásért, 
akkor kilátásba helyezték, főleg a gödi polgármester úr, hogy ezt a kieső pénzt ő Fóton fogja 
követelni. Ezzel együtt én mondtam neki, hogy én nem tudok mást képviselni, minthogy a 
koncepcióba kerüljön bele az a mondat, hogy az orvosi ügyelet ellátásával kapcsolatos 
dolgokat fölül kell vizsgálni, mert Fót önállóan szeretné megoldani az orvosi ügyeletét. Ezt ők 
elfogadták és ez a mondat benne van, ezzel együtt a koncepciót elfogadtuk. Köszönöm. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm. A JÜSZB 4 nem-el elutasította, a PFB a Jegyző 
asszony módosító javaslatával egyetért. Tehát Fót Város Önkormányzata meg kívánja 
vizsgálni annak lehetőségét, hogy az orvosi ügyeletet önállóan Fót Város lakossága után járó 
normatívából tudja-e működtetni. Ez kerülne bele a koncepciónál a Bevételek szövegrészbe a 
tagönkormányzatok című bekezdés után. A többi mondat marad, csak ez a kiegészítés kerül 
bele. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva. 
 

514/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 
Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek megtárgyalása. 

(346.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, hogy a 
 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2013. évi költségvetési koncepcióját fogadja el, 
azzal a kiegészítéssel, hogy Fót Város Önkormányzata meg kívánja vizsgálni annak 
lehetőségét, hogy az orvosi ügyeletet önállóan, Fót Város lakosságszáma után járó 
normatívából tudja-e tovább működtetni. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő pont a Jegyzői Kollégium. A tájékoztatót a 
JÜSZB nem javasolta elfogadásra, a PFB elfogadásra javasolta. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva. 
 
 

515/2012. (XI.15.) KT. HATÁROZAT 
Dunakeszi Kistérségi Többcélú Társulás Társulási Tanácsülés napirendjeinek megtárgyalása. 

(346.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete javasolja a polgármesternek, hogy a 
 
A Jegyzői Kollégium tájékoztatóját a Kistérségi társulás jövőjéről vegye tudomásul. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen a részvételt mindenkinek, a mai 
rendkívüli testületi ülést bezárom. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester a Képviselő-testület 2012. 
november 15-ei  nyílt rendkívüli ülését 14 óra 46 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. november 15-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 14 óra 46 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. november 15-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 19.  
 
 


