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3/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 22-én 14 órai 

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

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 
   Polgár Erzsébet aljegyző,  
  Bukta András képviselő,  
                          Földi Pál képviselő, 
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő. 
    
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                     tanácsadója 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Verebes Viktor informatikus rögzítette és Csákyné Heisler Zsuzsanna 
dokumentációs referens készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2012. február 22.-i rendes 
ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 8 
fővel. Hiányzik: Pozderka Gábor alpolgármester, Bartos Sándor alpolgármester, és Szabó 
Mihály képviselő.  
 
Napirend vonatkozásában kéri a hozzászólásokat. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Javasolja az intézményvezetőket érintő napirendek (pályázatok és körzetek tekintetében), 
előrehozatalát a 9. napirend után, 37. sz. és 41. sz. előterjesztések.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a napirendekkel kapcsolatban más javaslat nem érkezett, ezért 
Cselőtei Erzsébet polgármester szavazást indítványoz Lévai képviselő asszony napirendeket 
érintő javaslatáról.  
 
A 37. sz. előterjesztés 10. napirendként történő tárgyalására kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 41. sz. előterjesztés 11. napirendként történő tárgyalására kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Napirendekre elfogadására (kiküldött és módosítások) egyben kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendes ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester indítványára, és összefoglalása alapján, 8 igen szavazattal, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete 2012. február 22-i, nyílt, és zárt rendes ülése módosított és kiegészített napirendjét. 
 

a) Napirend előtti felszólalások, kérdések és interpellációk  
 
Földi Pál képviselő: 
Kérdést intéz Polgármester asszonyhoz, tájékoztatást kér a Kistérségi Tanács ülésén 
meghozott döntésekről, a közbeszerzés ügyéről, az éjjeli, hétvégi orvosi ügyelet ellátása 
ügyében.  
 
Hiányosságként értékeli, hogy bizonyos testületi határozatoknak nincs kontrollja, nevezetesen 
az ügyvédi megbízások esetében, a peres ügyekben, amely ügyek kimeneteléről kér 
tájékoztatást menet közben is a Képviselő-testület számára. Egyezségek esetén pl. a 
Képviselő-testület ötleteket adhatna még adott esetben, ezért javasolja, hogy a Képviselő-
testület hozzon döntést arról, hogy tájékoztatás történjen valamilyen formában az ügyek 
állásáról.  
 
Bejelenti, hogy a zárt ülésen (helyi kitüntetések) nem kíván részt venni a napirend 
tárgyalásában és vitájában.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Válaszul elmondja, hogy a pályázatot a kistérségi ülésen eredményesnek nyilvánították. Az 
Orvosi Kamara tájékoztatása az volt, hogy elfogadhatónak tartják a közbeszerzési eljárásban 
megfogalmazottakat. Emiatt jelezte a kistérségi ülésen, hogy Fót saját normatívájából fogja 
megoldani az ügyeleti ellátást önállóan. Miután a pályázat kiírásában Fót is szerepelt, 
büntetést helyeztek kilátásba a kilépési szándék miatt. Március hóban tárgyalásokat kell 
folytatni orvosi ügyeletet ellátókkal, hogy az ellátás folyamatosan tovább biztosítható legyen.  
 
Földi Pál képviselő:  
Felteszi ismételten, hogy szeretné tudni, hogy a kistérség hogy reagált a kilépési 
szándékunkról?  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Arról tájékoztattak, hogy a kilépésünk a kistérség felbomlását vonhatja maga után. A 16 
millió Ft megmarad Fót számára, amiből meg kell oldania a feladatot.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
A Közbeszerzési Bizottsági elnöki feladatkörében elvégzett tevékenységről számol be a 
városi tisztítószer-beszerzés közbeszerzése tárgyban.  
Elmondja, hogy 2012. január. 2-án megtörtént az ajánlatok bontása, majd 2012. január 5-én 
került sor az első tárgyalásra a hiánypótlások és tájékoztatáskérések megtörténte után. 
Módosítások történtek az árak tekintetében is az ajánlattevők, nagyobb kedvezményeket 
biztosítottak számunkra.  
A végső döntést január. 16-án hozták meg, a nyertes ajánlattevőként a Gladiolus Kft 6ooo 
Kecskemét, Kiskőrösi út 12. sz. került kihirdetésre. Az ajánlattevő ajánlata, a becsült értékhez 
képest 39.6 %-os megtakarítást eredményezett. A nyertes ár: bruttó 2.319.174 Ft, a becsült 
érték bruttó 3.839.707 Ft volt.   
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A szerződéskötési moratórium lejártát követően került sor a szerződések megkötésére. Az 
intézmények részére a megrendelés 2012. február 20-tól kezdődően vált lehetővé. A 
megrendelést követően 2 munkanapon belül kerül sor a kiszállításra. A kedvezmények 
mértékét a nyertes 2013. december 31-ig nem módosíthatja.  
Megköszöni a Bíráló Bizottság munkáját, és kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolóját 
fogadja el és tekintse a Bíráló Bizottság munkáját befejezettnek.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A polgármesteri beszámolóval kapcsolatban a rendkívüli hideg időjárás miatti helyi 75 család 
tüzelő támogatásával kapcsolatban elmondja, hogy a fogadó órán megkeresték lakosok, a 
tüzelési módozat változásával kapcsolatban, nevezetesen, hogy a kéményekkel probléma lesz. 
A kéményseprő szolgáltatással kapcsolatban javasolja, hogy mivel saját hatáskörben 
választhatja ki az Önkormányzat azt a céget, aki ezt a feladatot a településen végzi, a régi 
határozatot a céggel kötött szerződés alapján tekintse át a Hivatal. Vizsgálja meg, hogy az 
mennyi időre szól, és milyen lehetőség van olcsóbb megoldást találni a lakosok érdekében.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a helyi újságban jelenjen meg tájékoztatás a kéményseprő szolgáltatás 
részletes ismertetéséről.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Információként elmondja, hogy 3.1oo Ft a díj, és a szolgáltatás kizárólag a kémény 
ellenőrzésére szolgál, szénmonoxidot is mér, egyéb beavatkozás külön díjazás ellenében 
történik.  
 
A Társulási Tanács ülésén elhangzottakról és a döntésekről kér érdemi tájékoztatást 
Polgármester asszonytól, amely a város lakóit is érintik.  Kéri, hogy készüljön írásos 
előterjesztés az ügyeleti ellátás konkrét megoldásáról. (Polgármester asszony közbevetőleg 
ígéretet tesz arra, hogy a márciusi testületi ülésre írásos anyag fog készülni a megoldásról.)  
 
A Gyermekvárosban folytatott tárgyalásokkal kapcsolatban sem látható, hogy miről 
egyeztettek és annak mi volt az eredménye.  
 
Elmondja, hogy többen megkeresték lakosok, hogy az utcanév táblák ügyében gondok 
vannak, a régi és új tábláknak is kint kellene lenni egy jó darabig, ami nincs megoldva, amely 
súlyos helyzeteket is eredményezhet. Ezért szorgalmazza az azonnali megoldást.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Válaszul ígéretet tesz arra, hogy ebben a témában is előterjesztés készül a márciusi testületi 
ülésre.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy decemberben aláírta az utcanév-táblák legyártására vonatkozó megrendelést, 
amely minden sarkon történő elhelyezést biztosít. A régi utcanevekre vonatkozó tábla 
rendelése nem történt, ahol ki van helyezve, ott áthúzással kell érvényteleníteni.  
A cégbejegyzésekhez korábbi döntés alapján az ügyvédi közreműködés díjaként 10 e Ft 
támogatást szavazott meg a testület, 2011. december 31-ig. Ez a döntés nem került 
végrehajtásra. Javasolja, hogy a határidőt hosszabbítsa meg a testület, ha jónak látja. Javasolja 
továbbá, hogy minden egyes cég legyen levélben kiértesítve erről a lehetőségről.  
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Polgár Erzsébet aljegyző:  
Pozderka Gábor alpolgármester úrnak válaszolva elmondja, hogy nem merült a feledés 
homályába a döntés. Három vállalkozó számlája került benyújtásra, ami kifizetésre is került. 
Az újságban megjelent a felhívás tájékoztatásként, három vállalkozó élt a lehetőséggel.  
 
Földi Pál képviselő:  
Fábry Béla képviselő úr hozzászólásához kiegészítésként elmondja, hogy a szerződésben 
foglaltakat kéri az újságban megjelentetni, amit a szolgáltató köteles elvégezni. 
 
Bukta András képviselő: 
Hozzászólásában az Orvosi Kamara levelében leírtakra reagál az orvosi ügyelettel 
kapcsolatban. Véleménye szerint fontos a kistérség tájékoztatása a levélről, amelyből az 
észrevételeket és javaslatokat fontos lenne a nyertesnek beépíteni a kötelezettségeibe.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Ismerteti, hogy a kéményseprő szolgáltatás kötelező szolgáltatás volt, emiatt a szerződést 
célszerű megvizsgálni, és ha van más szolgáltató, aki azonos színvonalon, ám olcsóbban látja 
el a feladatát, akkor váltson az Önkormányzat.  
 
A névtáblákra vonatkozó rendelet szabályainak betartása kötelező, amelyre felhívja a 
figyelmet.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, az Orvosi Kamara levelében kapcsolatban, hogy nem ért egyet annak tartalmával 
és stílusával sem.  
Kérdésként fogalmazza meg, hogy igaz-e az a hír, hogy dr. Müller Ferenc professzor úrnak 
nincs aláírt szerződése? (a válasz: már van.)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke által elmondott beszámoló elfogadásáról indítványoz 
szavazást, a Bíráló Bizottság munkájáról, a tisztítószer-közbeszerzés ügyében.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a városi 
intézményi tisztítószer-közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos beszámoló tárgyában, 
az alábbi határozatot hozta: 
 

42/2012. (II.22.) KT határozat 
Városi intézményi tisztítószer-közbeszerzési eljárás lefolytatásával kapcsolatos beszámoló 

tárgyában 
(szám nélkül) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Gráf Mihály az EEB elnöke, a 
Közbeszerzési Bizottság munkájáról szóló tájékoztatását, a tisztítószer beszerzés 
közbeszerzési eljárás lefolytatásáról és annak eredményéről. Tudomásul veszi, hogy a 
Bizottság a munkáját eredményesen elvégezte, és befejezettnek tekinti azt.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A polgármesteri beszámoló elfogadására tesz javaslatot és kéri a képviselői szavazatokat.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Beszámoló az 
előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

43/2012. (II.22.) KT határozat  
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában  

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

1. sz. napirend: Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések I. ütem       
                     tárgyában  
                     (46. sz. anyag) 

 
Fábry Béla  képviselő: 
Örömét fejezi ki, hogy fejlesztések indulhatnak meg a városi intézmények leromlott állagának 
javítása érdekében. Az Ifjúsági Házzal kapcsolatban elmondja, hogy a ház teljes felújítása 
szükséges. A Nevelési Tanácsadóval kapcsolatban elmondja, hogy az a hely, ahol van 
alkalmatlan a feladata ellátására, ezért más helyet kellene kijelölni a számukra. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti, hogy az intézményi felújítás nem a kötvénykibocsátás terhére készülne, mert svájci 
frankban drágább lenne a felújítás elvégeztetése. A kárelhárítási feladatok megoldása a 
legsürgetőbb feladat. Ezért az Apponyi Franciska Óvoda, a Forfa Óvoda, és az Ifjúsági Ház 
közül a Forfa Óvoda beázásának megszüntetését javasolta a bizottság a további feladatok 
ütemezését megelőzően. A tanulmányt elfogadásra javasolják néhány bizottsági határozat 
kiegészítésével. A Bizottság véleménylapján szerepelő 1-3. pont és a 80/2012. javaslat 
elfogadását kéri, az eredeti előterjesztés határozati javaslatával szemben az intézmény 
nevének pontos megjelölésével.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 76/2012. sz. határozatát teszi fel szavazásra az eredeti 
határozati javaslat helyett.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, Egyes 
fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések I. ütemtárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
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44/2012. (II.22.) KT határozat  
Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések I. ütem 

tárgyában 
(46. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
1./ tudomásul veszi az Apponyi Franciska Óvoda Fruzsina utcai; az Ibolyás úti 
tagintézményének, továbbá a Dózsa György úti Ifjúsági ház - Önkormányzat fenntartásában 
és működtetésében álló intézmények által használt – egyes helyiségeinek felújítási 
szükségleteit.  
2./ felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az „Egyes fóti intézmények műszaki 
felmérését követő intézkedések II. ütem” előterjesztésben foglalt intézményekkel együttesen, 
készíttessen előterjesztést a felmerült felújítások ütemezésével kapcsolatosan.  
3./ felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a felújításokhoz szükséges források biztosítása 
érdekében figyeltesse a lehetséges európai uniós és hazai pályázatokat. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Szavazást kezdeményez az alábbiakban: 
Az eredeti III. sz. határozati javaslat 1. pontjának a cseréjét javasolja a Bizottság.  
„Apponyi Franciska Ibolyás úti tagintézményét” szövegrészének a „Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde „Forfa” Óvoda épület tagintézményét” szövegrészre cserélését. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -, elfogadva.  
 
Az eredeti III. sz. határozati javaslat 2. pontjában a 2.2 - 2.8 alpontok törlését javasolja a 
bizottság.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az eredeti III. sz. határozati javaslat 4.2 pont törlését.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az eredeti III. sz. határozati javaslat 4.1 pontját javasolja módosítani az alábbiak szerint: „A 
Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 3.1/ pontban foglalt tervezési szerződés, továbbá az 
engedélyezési eljárás díjának, továbbá a szakhatósági eljárások díjának fedezetére, illetve a 
kivitelezés költségeinek fedezetére, bruttó 8.000 e Ft keretösszeget biztosít, az Önkormányzat 
2012. évi költségvetésének  intézményi felújítási sor terhére.”  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A III. sz. határozati javaslat (új II. határozati javaslat) módosításokkal egybeszerkesztett 
elfogadására tesz javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, Egyes 
fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések I. ütemtárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
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45/2012. (II.22.) KT határozat  
Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések I. ütem 

tárgyában 
(46. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fel kívánja újítani az a  

Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épület tagintézményét.  
 
2./A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ alpontban meghatározott felújítás és átalakítás 

során, az alábbiakban felsorolt munkákat kívánja elvégeztetni. 
 
2.1./ A lapostető beázásának megszüntetése. 
2.2./ A Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 

„Forfa” Óvoda épület beázásának problémáját olyan módon, kívánja megszüntetni, 
hogy a meglévő tetőfedést könnyű, acélszerkezetes trapézlemez fedésű magastetőre 
alakíttatja át. 

 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy folytasson le - Fót 

Város Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata alapján - vállalkozói 
ajánlatkérői eljárást a 2./ alpontban meghatározott munkálatok elvégzéséhez szükséges 
engedélyezési tervdokumentációk elkészítésére, továbbá a szükséges egyeztetések 
lefolytatására. 

3.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3.1./ alpontban meghatározott 
eljárás nyertesét hirdesse ki és a nyertes ajánlattevővel a vállalkozási szerződést kösse 
meg. 

3.3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3.1./ alpontban meghatározott 
tervek elkészültét követően a tervek építési engedélyeztetési eljárását kérelmezze. 

 
3.4./ A Képviselő-testület a polgármester útján felkéri a jegyzőt, hogy a jogerős építési 

engedélyek birtokában készíttessen előterjesztést a kiviteli tervek elkészíttetése 
tárgyában. 

 
4.1./  A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 3.1/ pontban foglalt tervezési szerződés, továbbá 

az engedélyezési eljárás díjának, továbbá a szakhatósági eljárások díjának fedezetére, 
illetve a kivitelezés költségeinek fedezetére, bruttó 8.000 e Ft keretösszeget biztosít, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének intézményi felújítási sor terhére. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, 1.2./ a vállalkozói ajánlatkérői eljárás kiírása a Képviselő-testületi 
döntést követő 10 napon belül; 1.3./ szerződéskötés a Képviselő-testületi döntést követő 
25 napon belül; 1.4./ engedélyezési eljárás megindítása a tervdokumentáció átvételét 
követő 5 napon belül; 1.5./ előterjesztés a jogerős építési engedélyek kézhezvételét követő 
Képviselő-testület rendes ülés. 
 
 
 

2. napirend: Kiemelt városi rendezvények 
                (13/a sz. anyag)  

 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja a Bizottság, hogy a Garay János Általános Iskola költészet napi rendezvény kapjon 
ugyanakkora költségvetési keretet, mint a Németh Kálmán Általános Iskola november 10-i 
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regionális vers és prózamondó versenye, mert volumenében és színvonalában a rendezvények 
azonos kategória.  
 
Fenntartja korábbi javaslatát a városi gyermeknapra nem 3oo.ooo Ft-ot, hanem 65o e Ft-ot 
biztosítson a testület, a köztisztviselők napjára pedig 3oo.ooo Ft-ot kér megszavazni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Egyetértve Szabó Mihály képviselő úr javaslataival, hozzáteszi, hogy a Főzőverseny, amely 
hagyománnyá vált az évek folyamán, és a megyei kulturális élet része is lett egyben, nem 
támogatja a testület.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kiegészíti korábbi hozzászólását a Főzőverseny támogatását 3oo e Ft-os keretösszeg 
biztosításával, amely bizottsági javaslat volt.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Nem tartja helyénvalónak azt a gyakorlatot, hogy a JÜSZB véleménye csak részben jelenik 
meg a véleménylapon, majd szóbeli kiegészítésként kerül a Képviselő-testület elé. Az 1 M Ft-
os külön keretet azért hozta létre a Képviselő-testület, - véleménye szerint -, hogy ebből a 
Főzőverseny is részesüljön.  
Az EEB véleményét tolmácsolja, amikor elmondja, hogy a városi Gyermeknapra 3oo e Ft-ot 
javasol, a Köztisztviselők Napja esetében 15o e Ft-ot, az egyéb kulturális tartalék esetében az 
eredeti 13o e Ft-os keretet javasolják.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: (ügyrendben)  
Elismeri, hogy hiányzik a véleménylapról a gyermeknappal kapcsolatos bizottsági határozat, 
amely azonban a bizottsági ülésen elhangzott, adminisztratív hiba, hogy nem került fel a 
véleménylapra.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Felveti, hogy az eredeti megállapodás szerint utoljára a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak kell 
üléseznie, amely azonban mégsem így működik. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság dolga a 
bizottságok javaslatainak összegzése és értékelése és ez csak akkor érvényesül, ha betartja 
mindenki a megállapodást, amely emiatt született.  
 
A javaslataik az intézmények költségvetéseinek egybevetésével készültek el a 
rendezvényekkel kapcsolatban. A rendezvények összes költsége éves szinten 10 millió Ft, 
önmérsékletre inti a képviselőket a döntésüknél.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Felveti, hogy a költségekből jelentős összeget kapott a két új hagyományteremtő rendezvény, 
a Paradicsom Fesztivál és Fröccs Fesztivál, amelyet véleménye szerint civil 
kezdeményezésként meg lehetett volna oldani, a mértéktartást támogatja, ám régebbi, nem 
kiemelt kategóriájú rendezvények is részesülhetnének támogatásban magasabb összeggel.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Felhívja a figyelmet, hogy a civil pályázati soron szereplő összegből lehet a Főzőversenyre 
pályázni. Egyéb rendezvények esetében is támogatókat lehet keresni, csökkentve ezzel a 
városi kiadásokat. Megismétli, hogy a Bizottság előterjesztésében meghatározott 
keretösszegeket javasolja elfogadásra.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Felkéri Gráf Mihály képviselő urat, hogy a javaslatait egyéni módosítási javaslatként terjessze 
elő, mert az EEB javaslatai 2 igen szavazattal nem tekinthetőek bizottsági véleménynek.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke:  
Egyetért Szabó képviselő úrral, kéri a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatait feltenni 
szavazásra.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a módosításokat:  
JÜSZB javaslat, hogy a Költészet Napja keretösszege: 18o.ooo Ft legyen.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett – nem nyert 
többséget.  
 
Városi Gyermeknapra 3oo.ooo Ft (65o e Ft helyett) keretösszeg kerüljön elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett – elfogadva.  
 
A Köztisztviselők Napja 15o.ooo Ft keretösszeget javasolt a Bizottság.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A II. Paradicsomfesztivál lebonyolításában a Polgármesteri Hivatal közreműködjön.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül -, 
elfogadva.  
 
Egyéb kulturális tartalék 13o e Ft (3oo e Ft helyett) keretösszeg kerüljön megállapításra.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Főzőversenyre 3oo e Ft keretösszeg biztosítása a javaslat szerint.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a marketing-kommunikációs csoport 
végezze a kiemelt városi rendezvényekkel kapcsolatban valamennyi szükség szerinti 
adminisztrációt, koordinációt és tematikák bekérését.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy az előző szavazáskor nem csak a városi rendezvényeknél, 
hanem minden rendezvénynél, ahol a város több mint 100 e Ft-al támogatja a rendezvényt, 
köteles a rendező, a támogatás megadása előtt 1 hónappal költségvetéssel, ütemezéssel 
elkészített programtervet leadni. Ha ezt a múltkor nem szavazta meg a testület, akkor 
feltétlenül javasolja most ennek elfogadását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Lévainé képviselő asszony által elmondott programterv leadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy az eredeti táblázat a 13. sz. előterjesztésben foglalt táblázat volt. Abban több 
módosítás történt, ami elfogadásra került. A végszavazásnál pedig nem került elfogadásra 
egyben az egész. Ezért véleménye szerint arról a táblázatról kellene szavazni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Az a véleménye, hogy a kiadott előterjesztésben foglalt táblázat szerint a módosítási 
javaslatok figyelembevételével a szavazás megtörtént.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző:  
Ismerteti, hogy az előterjesztésben az szerepel, ahogyan előzőleg döntött a testület és a 
módosításokkal került új előterjesztésként a testület elé a táblázat. A táblázatot ismét 
megtárgyalták a bizottságok és ismét módosították.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: (ügyrendben)  
Javasolja a napirend levételét és a következő testületi ülésen történő előterjesztését. Kéri az 
indítványáról történő szavazást.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Támogatja Pozderka Gábor alpolgármester úr javaslatát. Az eredeti táblázatot kellett volna az 
ott elfogadott összegekkel szavazásra bocsátani.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Pozderka Gábor alpolgármester ügyrendi javaslatát teszi fel szavazásra, mely szerint a 13/a 
sz. előterjesztés kerüljön le napirendről.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a napirend tárgyalásának folytatása a pontosítások elvégzése után 
a következő testületi ülésen történik.  
 
 

3. napirend: Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában 
      (43. sz. anyag)  
 

Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleménylapján szereplő javaslatról ne 
szavazzon a testület, mert nem kapta meg a támogató szavazati arányt.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Egyéni képviselői indítványként fogalmazza meg, a JÜSZB véleménylapján szereplő 
javaslatot, hogy a határozati javaslat 3.1 és 3.2 pontjában a legalacsonyabb ár szerepel, 
amellyel kapcsolatban az a véleménye, hogy nem biztos, hogy az a legkedvezőbb. „Az 
összességében legelőnyösebb ajánlat” szövegrész kerüljön meghatározásra. A kipontozott 
helyre pedig 10 M Ft összeg beírását javasolja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Fábry Béla mondandóját azzal egészíti ki, hogy a 53/2012. sz. Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslat tartalmazza azt, amit ő megfogalmazott.  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy azonos műszaki tartalommal lesznek az ajánlatok bekérve, ezért a 
legalacsonyabb ár és az összességében legelőnyösebb ár ugyanazt fogja tükrözni. Az utóbbi 
meghatározást a törvény írja elő, ezért kell kijavítani.  
 
Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló:  
Javasolja, hogy legelőször a Kft-t kellene megkérdezni, hogy nem kívánja-e végrehajtani ezt a 
feladatot. Mert ha meg tudja csinálni, akkor nem kell pályáztatni 2012. január 1-től 
életbelépett törvény alapján.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Úgy gondolja, hogy a Kft is benyújthat pályázatot a kiírásra. A költségvetésbe célszerűnek 
tartja belevenni a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatait. A keretösszeg megemelésre 
került, de a részletezést fontosnak tartja.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati  javaslat 2. pontja kiegészítésére kéri a szavazatokat. A Bizottság javasolja, hogy 
a határozati javaslat 2. pontjába elvégzendő munkák egészüljenek ki az „épület külső 
hőszigetelése”, és a „központi fűtés korszerűsítése” feladatokkal is. 

Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy új, 2.4. alponttal: „Az 
ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően, a beérkezett vállalkozói ajánlatok kerüljenek a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elé megvitatásra, jóváhagyásra.” 

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

A Bizottság javasolja, hogy a határozati javaslat 3.1. és 3.2 alpontjában a „legalacsonyabb” 
szó helyett, az „összességében a legelőnyösebb” szövegrész szerepeljen. 

Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  

A Bizottság javasolja, hogy „költségmegtakarítással arányosan élvezzen előnyt az a pályázó, 
aki pályázati forrást von be a felújítási, átalakítási munkák megvalósítás során.” 
 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Bizottság javasolja, hogy „a határozati javaslat 1. pontjában meghatározott munkák 
fedezetéül bruttó 11 M Ft fedezetet kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatra a módosításokkal együtt kéri a képviselők szavazatát.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót, Bokor utca 
8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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46/2012. (II.22.) KT határozat  
Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában 

(43. sz. anyag) 
 
1./  Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 

ingatlan-nyilvántartásban 3014 hrsz. alatt felvett, természetben: 2151 Fót, Bokor u. 8. 
szám alatt található, Fót Város Önkormányzata tulajdonát képező önkormányzati 
bérlakásokat felújítja, valamint az orvosi rendelő helyiségcsoportot, lakás célú 
rendeltetési egységgé alakítja át. 

 
2.1./   A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ alpontban meghatározott felújítás és 

átalakítás során, az alábbiakban felsorolt munkákat kívánja elvégeztetni. 
2.1.1./ Az épület külső és belső nyílászáróinak teljes cseréje, az emeleti szobák erkély fal 

teljes cseréje;  
2.1.2./ A földszinti volt rendelő épületrészben a vizesblokk kialakítása; 
2.1.3./ A teljes épület belső tisztasági festése, a vakolat helyi javításával; 
2.1.4./ A teljes épületben a meglévő PVC padlóburkolatok cseréje; 
2.1.5./ Földszinti hozzáépítés bádog tetőzete felújítása; 
2.1.6./ A teljes épületben, a hiányzó vagy sérült szaniterek cseréje, javítása; 
2.1.7./ A vizesblokkokban járólap cseréje; 
2.1.8./ Az emeletre vezető lépcső műkő burkolat javítása, az emeleti erkély konzolok külső 

felületén, a fagyási károk helyreállítása;  
2.1.9./ Az emeleti és a földszinti lépcső fakorlátainak cseréje, az acél oszlopok cseréje; 
2.1.10./ Az emeleti erkély fedése és tartószerkezet cseréje, az épülethez kapcsolódó perem 

mentén jelentkező beázás megszüntetése, az előtetőre hulló csapadékvíz elvezető 
ereszcsatorna kiépítése; 

2.1.11./ A teljes épület érintésvédelmi felülvizsgálata, a lakások egyedi víz és hőmennyiség-
mérésére szolgáló rendszer kiépítése; 

2.1.12./ Az utcafronti kerítés felújítása (festés lekaparása, a rozsdásodások kezelése, alapozó 
festés, fedő mázolás); 

2.1.13./ Az épület külső hőszigetelése,  
2.1.14./ A központi fűtés korszerűsítése. 
 
2.2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy folytasson le - Fót 

Város Önkormányzata hatályos és érvényes Versenyszabályzata alapján - vállalkozói 
ajánlatkérői eljárást a 2.1./ alpontban meghatározott munkálatok elvégzésére. 

 
2.3./  A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a 2.1./ alpontban 

meghatározott munkák kivitelezésének műszaki ellenőri feladatainak ellátása 
tárgyában folytasson le  - Fót Város Önkormányzata hatályos és érvényes 
Versenyszabályzata alapján - vállalkozói ajánlatkérői eljárást. 

 
2.4./  A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az ajánlatkérői 

eljárás lefolytatását követően, a beérkezett vállalkozói ajánlatok kerüljenek a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság elé megvitatásra, jóváhagyásra. 

3.1./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a 2.2./ alpontban meghatározott 
vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően - az összességében 
legelőnyösebb ellenszolgáltatást ajánló - nyertes ajánlattevővel kössön a vállalkozási 
szerződést. Az elbírálásnál a költségmegtakarítással arányosan élvez előnyt az a 
pályázó, aki pályázati forrást von be a felújítási, átalakítási munkák megvalósítás 
során. 
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3.2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, a 2.3./ alpontban meghatározott 

vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően - az összességében 
legelőnyösebb ellenszolgáltatást ajánló - nyertes ajánlattevővel kössön a megbízási 
szerződést. 

 
4.1./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 1./ pontban meghatározott 

munkálatok fedezetéül szolgáló bruttó 11 M Ft fedezetet építtesse be az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 

 
4.2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.3./ pontban meghatározott 

műszaki ellenőrzés fedezetéül szolgáló bruttó 350.000.- Ft fedezetet építtesse be az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe. 

 
5./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a polgármester útján a jegyzőt, hogy 

az 1./-4./ pontban foglalt döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye 
meg. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2.2./ alpont szerinti ajánlattételi felhívás és dokumentáció 
elkészítése 2012. március 01. 2.2./ alpont szerinti vállalkozói ajánlatkérői eljárás 
lefolytatása 2012. március 20. 3.1/ alpont szerinti vállalkozási szerződés megkötése 2012. 
március 31. 
A 2.3./ alpont szerinti ajánlattételi felhívás és dokumentáció elkészítése 2012. március 01 
2.3./ alpont szerinti vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatása 2012. március 20. 3.2/ 
alpont szerinti megbízási szerződés megkötése 2012. március 31. 

 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javaslatként hangzott el, hogy egy költségvetés készítő program beszerzésére kerüljön sor, 
amelyre 300 e Ft keret biztosítását javasolja.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót, Bokor utca 
8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

47/2012. (II.22.) KT határozat  
Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyában 

(43. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete  
- felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy egy költségvetés készítő program 

beszerzéséről gondoskodjon.  
- a program beszerzési költségére bruttó 300 e Ft fedezetet biztosít a Polgármesteri 

Hivatal kerete terhére,  
- felkéri a Polgármestert, hogy az összeg kerüljön beépítésre az Önkormányzat 2012. évi 

költségvetésébe.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
 



14 

 

4. napirend: 2 fő ügykezelői státusz visszavonása tárgyában (39. sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Javasolja az 1-es, és 2-es határozati javaslat szavaztatását.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy előbb a módosítást, ha nincs módosítás, akkor a határozati javaslatot kell 
feltenni szavazásra.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az 1. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást, amely szerint 2 fő ügykezelői státusz elvonásra 
kerül.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, 2 fő 
ügykezelői státusz visszavonása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

48/2012. (II.22.) KT határozat  
2 fő ügykezelői státusz visszavonása tárgyában 

(39. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. március 1.-i hatállyal 

Fót Város Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 
1.) létszámkeretét 2 fő ügykezelő státusszal lecsökkenti és a létszámát 60,5 főben állapítja 
meg, melyből köztisztviselő 58,5 fő, a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó 2 fő. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, 
a döntés végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Felelős: jegyző 
Határid ő: azonnal.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülést Pozderka Gábor alpolgármester úr vezeti tovább.  
 
 

5. napirend:  A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének 
elfogadása tárgyában (57. sz. anyag)  

 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnök: 
Elmondja, hogy javasolja a Bizottság részletes tárgyalás után Képviselő-testület számára, 
hogy a fejlesztésekkel kapcsolatos határozati javaslatokat fogadja el. A működési költségek 
táblázat további átdolgozása szükséges, mert vannak pontok még, amelyeket a Hivatallal 
egyeztetni kell.  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 82-es és 84-es határozatát javasolja elfogadásra.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
Ismerteti, hogy a bizottsága nem javasolja elfogadásra a Kft üzleti tervét, hivatkozva a 
Felügyelő Bizottság jegyzőkönyvére. Kéri, hogy a bizottság elé kerülő anyagok legyenek 
mindig aláírva. Kéri, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke által leadott jelentést, amelyet 
behozott a Hivatalba, a bizottság kapja meg. Kéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a 
Kft ügyvezetésétől, hogy az egyházi temetők hulladéktárolóinak ürítését ingyen végzi a Kft. 
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Ha ez igaz, akkor ezt az anomáliát meg kell szüntetni. Ha nem igaz, számlákkal való 
igazolását kéri a bizottság 1 évre visszamenőleg.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy rákérdezett erre a témára a gondnoktól, aki elmondta, hogy ez a hír nem igaz, 
a Kft nem üríti a szemetet az egyházi temetőkben.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a Fóti Közszolgáltató Kft-től kapott információt osztotta meg a testület 
tagjaival. A Bizottság kéri, hogy a Felügyelő Bizottság elnöke által behozott tájékoztatásokból 
kapjon a Bizottság is.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Egyetért Szabó Mihály képviselő úr által felvetettekkel, és kiegészíti azzal, hogy a 
képviselőknek is kapniuk kell ezekből a dokumentumokból. Az ügyvezető igazgató úr 
nyilatkozatát kéri, aki az ülésen jelen van, hogy nyilatkozzon arról, hogy ingyen szállítja a 
szemetet az egyházi temetőkből az Kft, vagy nem.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménylapján szereplő határozati javaslatokat bocsátja 
szavazásra.  
„A Bizottság támogatja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Fejlesztési Tervében 
többfunkciós erőgép beszerzését, munkások és felszerelések szállítására alkalmas kisteherautó 
beszerzését, új kisgépek beszerzését, szóró parcella kialakítását, összesen bruttó 23 M Ft 
értékben.” 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

49/2012. (II.22.) KT határozat  
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 

(57. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, hogy támogatja 
a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Fejlesztési Tervében többfunkciós erőgép beszerzését, 
munkások és felszerelések szállítására alkalmas kisteherautó beszerzését, új kisgépek 
beszerzését, szóró parcella kialakítását, összesen bruttó 23 M Ft értékben. 
Határid ő: azonnal 
Felelős: polgármester, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
elnöke, a Fóti Nonprofit Közszolgáltató Kft ügyvezető igazgatója. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
„A Bizottság javasolja a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft Üzleti Tervét átdolgozásra 
visszaadni azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal és a Közszolgáltató Kft. tisztázza a Kft. 2012. 
évi Üzleti Terve, és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési tervezete közötti 
párhuzamosságokat, a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság következő ülésére.” 
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

50/2012. (II.22.) KT határozat  
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 

(57. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos úgy dönt, hogy a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft Üzleti Tervét átdolgozásra visszaadja azzal, hogy a 
Polgármesteri Hivatal és a Közszolgáltató Kft. tisztázza a Kft. 2012. évi Üzleti Terve, és a 
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetési tervezete közötti párhuzamosságokat, a 
Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság következő ülésére 
Felelős: polgármester, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának 
elnöke, a Fóti Nonprofit Közszolgáltató Kft ügyvezető igazgatója, 
Határid ő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 

„A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület, mint tulajdonos kérjen állásfoglalást a Pest 
Megyei Kormányhivataltól, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 79. § 
(2) bekezdésének j) pontja: 

„(2) A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni 
j) az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább többségi 
befolyással rendelkezik” 
vonatkozik-e a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-re.” 
 
Fábry Béla  képviselő: 
Elmondja, hogy ha az állam és az önkormányzat nem egyenlő, akkor ennek a kérdésnek az 
elküldése nem ésszerű. Márpedig nem egyenlő.  
 
Hegedüs Miklós, könyvvizsgáló:  
Ismerteti, hogy az értelmező rendelkezésekben benne van, hogy az önkormányzatokra is 
vonatkozik. Javasolta személyében az állásfoglalás kérés elküldését, a visszaigazolás 
érdekében.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által tett javaslatot.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

51/2012. (II.22.) KT határozat  
A Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2012. évi üzleti tervének elfogadása tárgyában 

(57. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint tulajdonos felkéri a polgármestert, 
hogy kérjen állásfoglalást a Pest Megyei Kormányhivataltól, hogy az államháztartásról szóló 
2011. évi CXCV. törvény 79. § (2) bekezdésének j) pontja: 
„(2) A kincstárban fizetési számlát kötelesek vezetni 
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j) az olyan nonprofit gazdasági társaságok, amelyekben az állam legalább többségi 
befolyással rendelkezik”vonatkozik-e a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-re. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 

6. napirend: Az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendeletének megalkotása 
tárgyában  

  (58. sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozatait 85-93-ig javasolja végig  szavaztatni, amelyek a 
Bizottság módosító javaslatai, kivéve a 89-es határozati javaslatot, amely téves, és azt, amikor 
sorra kerül, szóban pontosítani fogja.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A Waldorf Egyesület levelével kapcsolatban ismerteti a kérést, amelyet az Elnök úr 
megfogalmazott. 59 gyermek utáni támogatás kérését fogalmazza meg a levél. Javasolja, hogy 
39 gyermek után a támogatást, amit az önkormányzat a gyermekek számára biztosít, a 
Waldorf Iskola is kapja meg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító indítványait bocsátja szavazásra.  
 
− a Polgármesteri Hivatal személyi során a személyhez kapcsolódó költségtérítések között 

szereplő cafetéria juttatás a részmunkaidőben foglalkoztatottak számára időarányosan 
kerüljön betervezésre, az üres álláshelyen megtervezett munkába járás költségtérítése 
kerüljön törlésre, az anyakönyvi események túlmunkadíjára tervezett összeg 200 E Ft-al 
csökkenjen, a Polgármesteri Hivatal létszámgazdálkodását tekintve – 2012. március 1-i 
hatállyal – kerüljön megvonásra 2 ügykezelő státusz, továbbá – 2012. január 1-i hatállyal 
– kerüljön megvonásra az oktatási ügyintéző és az iparkereskedelmi ügyintéző státusz, a 
bankszámlára utalás költségeinek fedezetére tervezett összeg 6.500 Ft-ra csökkenjen, a 
munkáltató által adható szociális segély sorról kerüljön megvonásra 400 E Ft, amely 
különbözetekkel – összesen 13.542 E Ft-al – csökkenjen az intézmény költségvetése, 

− A mezőőri szolgálat dologi kiadása a Polgármesteri Hivatal dologi kiadásai közé kerüljön 
átvezetésre, amely összeggel – 3.650 E Ft-al – növekedjen az intézmény költségvetése, 

− az Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat elemi költségvetésében 
duplán szereplő gazdasági vezetői személyi juttatása, és a pótlékok soron a szolgálat 
vezető személyi juttatásának különbözetével, 2.282.600 Ft és járulékaival csökkenjen az 
intézmény költségvetése, 

− A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ személyi során a személyhez 
kapcsolódó költségtérítések között a cafetéria juttatás a részmunkaidőben 
foglalkoztatottak számára időarányosan kerüljön betervezésre, a különbözettel – 150.022 
Ft-al –  csökkenjen az intézmény költségvetése, 

− Az Önkormányzati Zeneiskolával összefüggésben az Önkormányzat költségvetése nem 
tartalmazza Csomád Község Önkormányzata által fizetendő hozzájárulás összegét, a 
bevétel az önkormányzat támogatásértékű bevételei közé kerüljön beépítésre 2.616 E Ft 
összeggel, 

− A Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény személyi 
során a személyhez kapcsolódó költségtérítések között a cafeteria juttatás a 
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részmunkaidőben foglalkoztatottak számára időarányosan kerüljön betervezésre, a 
különbözettel – 700.000 Ft-al – csökkenjen az intézmény költségvetése, 

− A Garay János Általános Iskola személyi juttatásai között tévesen szerepel közlekedési 
költségtérítés jogcímén tervezett összeg, a különbözettel – 220.000 Ft-al – csökkenjen az 
intézmény költségvetése, 

     és a fenti különbözetekkel az önkormányzat általános tartalék sora növekedjen. 
 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a Fót, Szabó 
Dezső utca – I. András utca nyomvonalán Fót Város közigazgatási határának rendezéséhez 
szükséges tervekre Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése beruházási kiadásai 
közé bruttó 300 E Ft keretösszeget építsen be. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
lefogadva.  
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a Fót, Géza 
fejedelem utca új útburkolattal történő ellátásához szükséges útépítési tervezésre, valamint a 
szükséges geodéziai munkákra a költségvetési rendelet beruházási kiadásai közé bruttó 300 E 
Ft keretösszeget építsen be.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a működési 
célú pénzeszközátadások között szereplő Közbiztonsági keret (Rendőrség, Polgárőrség, 
térfigyelő rendszer) 2.000 E Ft összegű előirányzatából a polgárőrség számára nyújtandó 
támogatás önálló soron szerepeljen 1.000 E Ft-al, amely összeggel a Közbiztonsági keret 
csökkenjen. 
 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett -, 
elfogadva.  
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a rendelet 14 
§-a egészüljön ki egy új bekezdéssel az alábbiak szerint: „A költségvetési szervnél a 
nyugdíjba vonuló köztisztviselő, közalkalmazott státusz betöltésével képződő tartós 
bérmaradvány a költségvetés soron következő módosításában elvonásra kerül”. 
 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, -
elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szabó Mihály képviselő úr javaslatára a 86/2012. sz. Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
határozatát, - amely a Képviselő-testület által elfogadásra került, - visszavonja a testület.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 86/2012. sz. Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozati javaslat szövege helyesen:  
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a Fót, Szabó 
Dezső utca – I. András utca nyomvonalán Fót Város lakóterület határa jelzőtábla 
rendezéséhez szükséges tervekre Fót Város Önkormányzata 2012. évi költségvetése 
beruházási kiadásai közé bruttó 300 E Ft keretösszeget építsen be. 
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Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Koncz János képviselő:  
Elmondja, hogy a Polgárőrség részére kért 2 millió Ft-ot, ám csak 1 millió Ft-ot kaptak, ezért 
az éjszakai szolgálatot nem tudják teljes egészében ellátni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Folytatja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatainak ismertetését és azok 
szavaztatását.  
 
A Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy a rendelet 22 
§ 6) bekezdés b) pontjában szereplő 1 éves munkaviszony, 3 éves munkaviszonyra 
módosuljon. 
 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A JÜSZB javaslatát bocsátja szavazásra, amely szerint a Polgárőrség 2 M Ft, a Rendőrség 
5oo.ooo Ft támogatást kapjon az Önkormányzattól.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Koncz János képviselő úrnak adott válaszában elmondja, hogy a testület támogatja a 
Polgárőrséget, helyiséggel, bútorokkal és pénzzel.  
A Waldorf Iskolával kapcsolatban tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy ebben a kérdésben 
a bizottság úgy foglalt állást, hogy a 2011. évi koncepció, ami 2012. évre vonatkozó 
költségvetési koncepcióban rögzítésre került, hogy a támogatási köröket nem kívánja bővíteni 
az Önkormányzat. Ezért nem javasoltak a Waldorf Iskolának támogatási összeget.  
 
Koncz János képviselő:  
Megköszönte a támogatásokat, elmondja, hogy 2 millió Ft-ból térfigyelő rendszert nem lehet 
kiépíteni.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Nehezményezi, hogy a Waldorf Iskolába járó fóti gyermekeket nem támogatja az 
Önkormányzat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja Fábry Béla képviselő úr javaslatát, amely szerint az Önkormányzat 
támogassa a Waldorf Iskolába járó fóti gyerekeket ugyanolyan mértékben, mint a többi 
iskolában.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 4 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
A módosításokkal egybeszerkesztett rendeleti javaslatra tesz javaslatot és kéri a szavazást.  
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 
tartózkodás mellett megalkotja a 
 

Fót Város Önkormányzata 
Képviselő-testületének 

3/2012. (II.25.) sz. önkormányzati rendeletét 
az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A behajthatatlan követelések (adótartozások) törlésére vonatkozó Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatra kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 

 
52/2012. (II.22.) KT határozat  

Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyában  
(58. sz. anyag)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul a behajthatatlan 
követelésnek minősülő adótartozások törléséhez – azok behajthatatlanságának elismerésével, 
és tudomásulvételével. 
Felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges intézkedéseket  
tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az építményadó bevallására felhívás jelenjen meg az Önkormányzat honlapján, és az 
Önkormányzat újságjában.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, Az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

53/2012. (II.22.) KT határozat  
Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének megalkotása  

(58. sz. anyag)  
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy az Önkormányzat 
újságjában és a honlapon jelentesse meg az építményadó bevallás benyújtására való felszólítást.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.   
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A KIÉT egyeztetés alapján a 2012. évi költségvetés megalkotásához az alábbi javaslatokat 
fogalmazta meg a Bizottság, amely a közalkalmazotti megállapodásban is szerepelnek.  
 
A cafetéria keret bruttó 2oo e Ft terhekkel együtt. Az összesen a költségvetésbe beépítésre került.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Bruttó 12o e Ft-os béren kívüli juttatás az előző évi költségvetésben szerepelt 1oo e Ft-tal. A 
költségvetésbe beépítésre került. A megállapodásba 100 e Ft összeg szerepel.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Munkaruha juttatás a törvényi előírásokon felüli rész (nem került beépítésre a költségvetésbe), 
azok szerepelnek kizárólag, amelyeket a törvény előír. Összesen: 6.099.000 Ft.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A munkaruha juttatásra vonatkozó korábbi határozat visszavonására tesz javaslatot, mert nem 
volt egyértelmű a szavazás tartalma.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A helyes szöveg a megismételt szavazáshoz: A munkaruha juttatásra vonatkozóan csak a 
törvényben előírt munkaruha és védőruha költségei kerülnek betervezésre a 2012. évi 
költségvetésbe.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
A temetési segély és a családalapítási támogatás az önkormányzat költségvetésébe javasolta a 
bizottság megtervezésre. Mindkét soron szereplő tételt javasolja a Bizottság elfogadásra az 
önkormányzati költségvetésben.  
 
Földi Pál képviselő:  
Egyetért azzal, hogy az önkormányzat költségvetésében szerepeljen az összeg, mert a 
temetkezési segély olykor másra is vonatkozhat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A temetési segély 7o.ooo Ft/fő, összesen: 1.19o.ooo Ft, az önkormányzati költségvetésben 
szerepeltetve.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A családalapítási támogatás 5o.ooo.- Ft/fő, összesen: 85o.ooo Ft, az önkormányzati 
költségvetésében szerepeltetve.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
Szociális támogatás tartós betegállomány esetére egyszeri 5o e Ft-ot nem támogatta a bizottság, 
mert a koncepció szerint nem kíván az Önkormányzat új támogatási formákat felvenni.  
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Szavazás eredménye: 1 igen szavazattal, 7 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A munkáltatói lakásépítési támogatás 2.595.ooo Ft önkormányzati költségvetésben szerepeltetve.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Albérleti hozzájárulást, amely a közalkalmazotti megállapodásban szerepelt, azt támogatásra 
javasolja a Bizottság, ez a költségvetésben 2.4oo.ooo Ft. Az Önkormányzat folyamatosan 
kivezeti az albérleti támogatás kötelezettségét a költségvetésből, és csak a jelenleg albérleti 
hozzájárulást kapottak költségeit építi be a költségvetésbe.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással, - elfogadva.  
 
A törzsgárda juttatás a jelenlegi szabályozás szerint épült be a költségvetésbe, támogatásra 
javasolja a Bizottság. Összesen. 9.653.71o Ft.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az önkormányzatnál dolgozóknak, nem önkormányzatnál dolgozók évbeszámításával együtt. 
Szavazás eredménye: 1 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A munkabérszámlára vonatkozó utalás költségei és járulékai betervezésre került a 
költségvetésbe, a Bizottság elfogadásra javasolja. (bruttó 6.5oo.- Ft/fő)  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A továbbképzésre vonatkozó sort a táblázatban a bizottság nem javasolja elfogadásra, intézményi 
gazdálkodáshoz utalta. (12o óra)  
Szavazás eredménye: 0 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 6 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Erdei iskola osztálykirándulások kísérőinek költségeire a Pénzügyi Bizottság a beállított összeget 
(1.717.589.-) elfogadásra javasolja.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A napirend végeztével szünetet rendel el.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szünet után a Képviselő-testület 17 óra 52 perckor folytatja 
munkáját. A jelenlévő képviselők létszáma 7 fő, az ülés határozatképes. 
 

7. napirend: Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati támogatások elszámolása tárgyában 
                 (42. sz. anyag)  

 
Fábry Béla  képviselő: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a gondosság mellett is akadnak hiányosságok a tételek között. 
Kérdésként veti fel, hogy a Kft elszámolási kötelezettsége teljesült-e, mert nincs információ az  
elszámolás teljesítéséről.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy aki elkezdte az elszámolást, arra automatikusan vonatkozik a 2. 
pont.  
 
Juhász András, pénzügyi osztályvezető:  
Elmondja, hogy a Kft megkezdte a pénzügyi elszámolást, a teljes összegről még nem számolt 
el, 2 millió Ft körüli összeget vissza fog fizetni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Javasolja, hogy a 2 millió Ft-ból, amit visszafizet a Kft, 5oo e Ft-ot a Főzőversenyre, 1,5 M 
Ft-ot pedig a Polgárőrség támogatására fordítsunk.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Kft-től visszakerült a Vagyongazdálkodás, ezért kell elszámolnia. A vagyongazdálkodási 
feladatok ellátására is kell költségkeretet biztosítanunk. Ezért a 2 millió Ft keretnek van helye.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry Béla képviselő úr javaslatára kéri a képviselők szavazatát, amely szerint a Kft által 
visszafizetett 2 M Ft-ot, ebből 1,5 M Ft a Polgárőrségnek, 5oo e Ft a Főzőversenyre kerüljön 
támogatásként.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Az eredeti határozati javaslatra indítványoz szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, 
Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati támogatások elszámolása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

54/2012. (II.22.) KT határozat  
Tájékoztató a 2011. évi önkormányzati támogatások elszámolása tárgyában 

(42. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. azon támogatott szervezetek esetében, akik hiánytalanul eleget tettek elszámolási 
kötelezettségüknek, tudomásul veszi és elfogadja 2011. évre vonatkozó 
elszámolásukat.  

2. felkéri a polgármestert, hogy azon támogatott szervezetek esetében, akik megkezdték 
elszámolásukat, és részlegesen teljesítették, azokat szólítsa fel elszámolásuk 2012. 
február 28. napig történő haladéktalan teljesítésére, ideértve esetleges támogatás 
visszafizetési kötelezettségüket is. 

3. felkéri a polgármestert, hogy azon támogatott szervezetek esetében, akik 
elszámolásukat a mai napig sem kezdték meg, bontsa fel támogatási szerződésüket (a 
folyósított támogatás azonnali visszafizetési kötelezettsége mellett) és zárja ki a 2012. 
évben támogatható szervezetek köréből. 

Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal 
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8. napirend: az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 29/2011. (X.21.) sz.,   
 valamint a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendelettel módosított  6/2011. (III.      
 07.) sz. KT. rendelete módosítása tárgyában 

       (59. sz. anyag)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Formai hibákra hívja fel a figyelmet, javasolja, hogy aláírás nélkül ne kerüljön kipostázásra  
előterjesztés.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendelet elfogadására tesz javaslatot, és kéri a szavazást változatlan formában.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 
tartózkodás mellett, megalkotja a 

 
Fót Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 
4/2011. (II.25.) sz. KT. rendeletét 

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló, 
29/2011. (X.21.) és a 20/2011. (VII.21). sz. KT. rendeletekkel módosított 

6/2011. (III. 07.) sz. KT. rendeletének 
módosításáról 

 
 

9. napirend: HYPO NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 
azonosítóval kibocsátott kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési 
számla Raiffeisen Bank Zrt-hez történő áthelyezése tárgyában 

(23/a sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Hypo Banknál lekötött betét kedvezőbb kamatozású lehetőségre történő áthelyezése az 
előterjesztés tárgya.  
 
Hozzászólás a napirendhez nem érkezett, ezért az eredeti határozat elfogadására tesz 
javaslatot és kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, HYPO NOE Gruppe 
és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 azonosítóval kibocsátott kötvény fel nem 
használt vételárához kapcsolódó befektetési számla Raiffeisen Bank Zrt-hez történő áthelyezése 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

55/2012. (II.22.) KT határozat 
HYPO NOE Gruppe és Fót Város Önkormányzata által HU000342621 azonosítóval 

kibocsátott kötvény fel nem használt vételárához kapcsolódó befektetési számla Raiffeisen 
Bank Zrt-hez történő áthelyezése tárgyában 

(23/a sz. anyag) 
 

1./ A Képviselő-testület megbízza a CMS Cameron McKenna LLP jogi irodát a befektetési 
számla kezelésének szabályait, feltételeit rögzítő szerződéses dokumentáció előkészítésével 
2.200 EUR + ÁFA megbízási díj ellenében. 
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A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy amennyiben többletmunka-igény merül fel a 
tárgyalások során, azok 190,- EUR + ÁFA óradíj alkalmazásával kerülnek számlázásra. 
 
2./ A Képviselő-testület az 1./ pontban meghatározott megbízási díj összegét az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésének terhére biztosítja. 
 
3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján a CMS Cameron McKenna LLP jogi iroda (székhely: 1053 Budapest Károlyi Mihály 
utca 12.) képviselőivel a szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
alapján elkészített háromoldalú szerződést a HYPO NOE Gruppe Bank AG Magyarországi 
Bankképviselete (székhely: H-1062 Budapest Váci út 1-3, WestEnd City Office Complex B 
torony 6. e.) és a Raiffesen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6) 
képviselőivel kösse meg. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-4./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a HYPO NOE Gruppe Bank AG Magyarországi Bankképviselete 
(székhely: H-1062 Budapest Váci út 1-3, WestEnd City Office Complex B torony 6. e.) és 
a Raiffesen Bank Zrt. (székhely: 1054 Budapest, Akadémia utca 6) és a CMS Cameron 
McKenna LLP jogi iroda (székhely: 1053 Budapest Károlyi Mihály utca 12.) 
képviselőjének a döntésről történő értesítésére: a döntést követő 8 napon belül, a 
szerződés megkötésére: a döntés követő 30 napon belül, a 5./ pontban foglalt feladat 
végrehajtására: 2012. év március 31. 
 
 

10. napirend: Az óvodai és az általános iskolai körzetek módosítása tárgyában 
                          (37. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Hozzászólás és módosítási javaslat az anyaghoz nem érkezett, ezért az eredeti határozati 
javaslat szövegére kéri a szavazást.  
 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Az óvodai és az 
általános iskolai körzetek módosítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 

56/2012. (II.22.) KT határozat 
Az óvodai és az általános iskolai körzetek módosítása tárgyában 

(37. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a mellékletben szereplő óvodai és 
általános iskolai felvételi körzeteket. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, intézményvezetők  
Határid ő: azonnal. 
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11. napirend: 2012. évi intézményvezetői pályáztatások ütemezése tárgyában 
                           (41. sz. anyag)  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy tudomása szerint 5 évre kötelező kinevezni az intézményvezetőket, az eredeti 
határozati javaslatot abban a formában, ahogy elkészült, elfogadhatónak tartja a Bizottság.  
A Bizottság egyéb javaslata az volt, hogy hivatalból az EEB hatásköre legyen a pályázók 
személyes meghallgatása. Kéri a Képviselő-testület támogatását erre vonatkozóan.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz arról, hogy a határozati javaslat 3. pontja lesz, hogy a kiírt pályázatokra 
beérkező pályázó személyek meghallgatásával az Emberi Erőforrás Bizottságot hatalmazza 
fel a Képviselő-testület.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az 1. sz. határozati javaslatra kéri a szavazást a módosítással együtt.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 2012. évi 
intézményvezetői pályáztatások ütemezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

57/2012. (II.22.) KT határozat 
2012. évi intézményvezetői pályáztatások ütemezése tárgyában 

(41. sz. anyag) 
 

1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a  Garay János Általános Iskola  
     vezetői pályáztatásának ütemtervét és a pályázati kiírás szövegét az alábbiak szerint: 
 
A pályázati eljárás ütemterve: 
1/1. A pályázat meghirdetésének képviselő-testületi jóváhagyása:                   2012. február 22. 
 
1/2.  A pályázatok meghirdetése:        
     NKI  honlapján április 2-tól május 2-ig (30 nap)  
     Oktatási és Kulturális Közlönyben sürgősséggel  
     Fót Város  honlapján április 2- től május 2-ig    (30 nap) 
     Pályázatok benyújtási határideje:                        2012. május 2.  

 
                1/3. Pályázatbontás várható ideje:                       2012. május 9.  

 
1/4.A  jelenlegi intézményvezetők minősítése                      2012. április 30. 
   
  (A Kjt. 40.§ (1) a) bekezdés alapján „kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a 
   határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább 3   
   hónappal minősíteni kell”)  
 
 1/5. Intézményvezetők előző ciklusáról szóló vezetői beszámoló   
        benyújtásának  határideje:           2012. március 30. 
 
1/6. Előkészítő bizottság ülése (pályázók meghallgatása)                2012. május 15. 
 
1/7. Szakvéleményeztetés      

                   -    Külső szakértői /két- három hét /:                    2012.május 29. 
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  -    Egyéb véleményezésre jogosult szervezetek /DÖK, Szülői Munkaközösség, Iskolaszék,  
       alkalmazotti közösség, nevelőtestület, stb.(min. 30 nap)  
                                                                                                                          2012. június 5.  

                 1/8.Vezetői pályázatok várható elbírálása a Képviselő-testület 2012. júliusi ülésén. 
 

2.) Fót Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. T:  
      27/535-365 ) pályázatot hirdet a Garay János Általános Iskola határozott idejű  
      magasabb vezetői - igazgatói állásának betöltésére. 
 
 Az iskola önálló költségvetési szerv. 
Munkavégzés helye: 2151 Fót, Arany János u. 20-26 
 
A közalkalmazott által betöltendő határozatlan idejű munkakör: általános iskolai tanító vagy 
tanár 
A magasabb vezetői határozott idejű megbízás 2012. augusztus 1-től  2017. július 31-ig tartó 
5 éves időtartamra szól. 
 
Munkakörrel járó lényeges feladatai:  Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű 
és törvényes működés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai 
munka, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. 
Feltételek: 
-  Szakképesítés: szakirányú pedagógus végzettség 
-  legalább öt év szakmai gyakorlat 
-  pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű szakképesítés 
- azonos feltétellel rendelkező pályázók esetében előnyben részesül a fóti pályázó 
-bérezés a Kjt. szerint, a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 300%-a, továbbá  
  Fóti magasabb vezetői pótlék. 
- a sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van 
 
Kérjük csatolni:  
-  iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, 
-  hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet, 
-  szakmai önéletrajzot, 
-  az intézmény vezetésére vonatkozó programot szakmai helyzetelemzésre épülő  
   fejlesztési elképzelésekkel ( vezetési program) 
- arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
  pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- nyilatkozatát arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását. 
 
A pályázatok benyújtási határideje: a NKI honlapján való megjelenéstől számított 30 nap. A 
pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 
címére:  2151 Fót, Vörösmarty tér 1. A borítékon szerepeljen: Intézményvezetői pályázat. 
Pályázatbontás a megjelenéstől számított 35-ik napon 14 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal 
Házasságkötő termében a pályázók részvételével. A pályázatok 2012. júliusi Képviselő-
testületi ülésen kerülnek elbírálásra. A pályázók a Képviselő-testületi ülés pontos időpontjáról 
telefonos értesítést kapnak.  
 
3.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázók személyes meghallgatására 
felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot.  
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4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy az 
„Igazgatói pályázatok szakértő díja” soráról a pályáztatás során felmerülő költségeket, 
(hirdetési, szakértői díj) biztosítsa, 
 
5.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályáztatásokkal kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pályázati felhívás megküldésére: 2012. február 24., az 
intézményvezetők kiválasztásáról szóló előterjesztés elkészítésére: 2012. júliusi 
képviselő-testületi ülés. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A II. határozati javaslatra kéri a módosítással egyben a szavazást.  

 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 2012. évi 
intézményvezetői pályáztatások ütemezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

58/2012. (II.22.) KT határozat 
2012. évi intézményvezetői pályáztatások ütemezése tárgyában 

(41. sz. anyag) 
 
1.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a  Fáy András Általános Iskola 
és Óvoda vezetői pályáztatásának ütemtervét és a pályázati kiírás szövegét az alábbiak 
szerint: 

A pályázati eljárás ütemterve: 
1/1. A pályázat meghirdetésének képviselő-testületi jóváhagyása:                  2012. február 22. 
 
1/2.  A pályázatok meghirdetése:        
     NKI  honlapján április 2-tól május 2-ig (30 nap)  
     Oktatási és Kulturális Közlönyben sürgősséggel  
     Fót Város  honlapján április 2- től május 2-ig    (30 nap) 
     Pályázatok benyújtási határideje:                       2012. május 2.  

 
                1/3. Pályázatbontás várható ideje:                       2012. május 9.  

 
1/4.A  jelenlegi intézményvezetők minősítése                      2012. április 30. 
   
  (A Kjt. 40.§ (1) a) bekezdés alapján „kinevezett, illetőleg megbízott vezetőként a 
   határozott idejű magasabb vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább 3   
   hónappal minősíteni kell”)  
 
 1/5 Intézményvezetők előző ciklusáról szóló vezetői beszámoló   
     benyújtásának  határideje:            2012.március 30. 
 
1/6. Előkészítő bizottság ülése (pályázók meghallgatása)                   2012. május 15. 
 
1/7. Szakvéleményeztetés      

                   -    Külső szakértői /két- három hét /:                        2012. május 29. 
  

  -    Egyéb véleményezésre jogosult szervezetek /DÖK, Szülői Munkaközösség, Iskolaszék,  
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       alkalmazotti közösség, nevelőtestület, stb.(min. 30 nap)                            2012. június 5.  
 
               1/8.Vezetői pályázatok várható elbírálása a Képviselő-testület 2012. júliusi ülésén. 
 
 

2.)  Fót Város Önkormányzatának Képviselő Testülete (2151 Fót, Vörösmarty tér 1. T:   
       27/535-365 ) pályázatot hirdet a Fáy András Általános Iskola határozott idejű  
      magasabb vezetői - igazgatói állásának betöltésére. 
 
 Az iskola önálló költségvetési szerv. 
Munkavégzés helye: 2151 Fót, Vásártér 1. 
 
A közalkalmazott által betöltendő határozatlan idejű munkakör: általános iskolai tanító vagy 
tanár 
A magasabb vezetői határozott idejű megbízás 2012. augusztus 1-től  2017. július 31-ig tartó 
5 éves időtartamra szól. 
 
Munkakörrel járó lényeges feladatai:  Az intézmény egyéni felelősségű irányítása, a szakszerű 
és törvényes működés, a helyi oktatáspolitikai igényeknek megfelelő, színvonalas pedagógiai 
munka, az ésszerű és takarékos gazdálkodás biztosítása. 
Feltételek: 
-  Szakképesítés: szakirányú pedagógus végzettség, 
-  legalább öt év szakmai gyakorlat, 
-  pedagógus szakvizsga vagy azzal egyenértékű szakképesítés, 
- azonos feltétellel rendelkező pályázók esetében előnyben részesül a fóti pályázó, 
- bérezés a Kjt. szerint, a magasabb vezetői pótlék a pótlékalap 300%-a, továbbá 
  Fóti magasabb vezetői pótlék. 
- a sikeres pályázónak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége van.  
 
Kérjük csatolni:  
-  iskolai végzettséget igazoló okmányok másolatát, 
-  hatósági erkölcsi bizonyítványt, amely igazolja a büntetlen előéletet, 
-  szakmai önéletrajzot, 
- az intézmény vezetésére vonatkozó programot szakmai helyzetelemzésre épülő  
   fejlesztési elképzelésekkel ( vezetési program), 
- arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a 
  pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, 
- nyilatkozatát arról, hogy kéri-e zárt ülés tartását. 
 
A pályázatok benyújtási határideje: a NKI honlapján való megjelenéstől számított 30 nap. A 
pályázatokat ajánlott küldeményként két példányban kérjük eljuttatni a Polgármesteri Hivatal 
címére:  2151 Fót, Vörösmarty tér 1. A borítékon szerepeljen: Intézményvezetői pályázat. 
Pályázatbontás a megjelenéstől számított 35-ik napon 14 órakor lesz a Polgármesteri Hivatal 
házasságkötő termében a pályázók részvételével. A pályázatok 2012. júliusi Képviselő-
testületi ülésen kerülnek elbírálásra. A pályázók a Képviselő-testületi ülés pontos időpontjáról 
telefonos értesítést kapnak.  
 
3.) Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a pályázók személyes meghallgatására 
felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot.  
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4.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát, hogy az 
„Igazgatói pályázatok szakértő díja” soráról a pályáztatás során felmerülő költségeket, 
(hirdetési, szakértői díj) biztosítsa. 

 
5.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a pályáztatásokkal kapcsolatos 
feladatok végrehajtásáról gondoskodjon. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a pályázati felhívás megküldésére: 2012. február 24., az 
intézményvezetők kiválasztásáról szóló előterjesztés elkészítésére: 2012. júliusi 
képviselő-testületi ülés. 
 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kéri kijavítani az érintett szervezetek számára a véleményezi határidő dátumát június 5-re, 
mert a július már késői időpont.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az anyagot az érintett szervezetek kapják meg 2012. június 5-ig véleményezés céljából.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

12. napirend:   Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő országos közutak részleges         
                 tulajdonba vételének kezdeményezése tárgyában  
                 (47. sz. anyag)  

 
Fábry Béla  képviselő: 
Kérdést fogalmaz meg, amely szerint az anyagban szerepelő tulajdonba vétel összefügg-e a 
költségvetési koncepcióban foglaltakkal, hogy új támogatást, új feladatot nem vállal az 
Önkormányzat?  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
Elmondja, hogy 2010. decemberben már el lett fogadva, nem az utak kerülnének tulajdonba, 
hanem a számozott főutak műszaki határvonalától a telekhatárig terjedő területről van szó.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát, amely szerint: A Bizottság 
javasolja az előterjesztés átdolgozását, és a márciusi ülésre történő beterjesztését azzal, hogy a 
határozati javaslat 4.1 és 4.2 alpontjában szereplő költségek pontos kiszámítását a 
Polgármesteri Hivatal készítse el. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, az 
Önkormányzat közigazgatási területén lévő országos közutak részleges  tulajdonba vételének 
kezdeményezése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

59/2012. (II.22.) KT határozat 
az Önkormányzat közigazgatási területén lévő országos közutak részleges         

tulajdonba vételének kezdeményezése 
(47. sz. anyag)  
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
előterjesztés átdolgozását követően, a márciusi ülésre terjessze be úgy a határozati javaslatot,  
hogy az a 4.1 és 4.2 alpontja költségeinek pontos kiszámítását tartalmazza. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, az előterjesztés benyújtására 2012. márciusi képviselő-testületi 
ülésen kerüljön sor.  
 
 

13. napirend:  A környezetterhelési díjról szóló, többször módosított 12/2004. (V.19.)    
                 számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában  

         (31. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A talajterhelési díj emeléséről szól a rendelet módosítása törvényi előírás alapján.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Fóti Hírnök szerkesztőjéhez intézi kérdését, a közérthető hír megjelentetését kérve,  
kiemelten az újságban közzé kell tenni a tájékoztatást, és felhívni azok figyelmét, akik nem 
kötöttek rá a csatornára, mielőbb kössenek rá, mert a talajterhelési díj olyan 
megfizethetetlenül sok lesz, hogy nem fogják tudni megfizetni.  
 
Bukta András képviselő:  
Csatlakozik Pozderka Gábor alpolgármester úr véleményéhez.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző:  
Ismerteti, hogy az Adó Osztály felkészült már erre a feladatra, és a lakossági tájékoztató 
megjelenik az újságban és a hirdetőtáblákon is kihelyezésre kerül.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Fontosnak tartaná a lakosokkal közölni, hogy a díjemelést nem e Képviselő-testület határozta 
el, hanem jogszabályi változás következtében történt így. 2013. január 1-től lép életbe ez a 
rendelkezés. A csatornarákötés is drága véleménye szerint, az egyedi terepviszonyok esetleg 
emelhetik a költségeket.  
 
Földi Pál képviselő:  
A másik problémát abban látja, hogy az új aszfaltozott utcáknál 5 év korlátozás van életben, 
az útfelbontásra vonatkozóan. Erről korábban értesült a lakosság! A hivatal értesítésében ez is 
legyen benne javaslata szerint.  
 
Koncz János képviselő:  
Átemeneti megoldás megkeresését javasolja, hogy akik nem bonthatják fel az útburkolatot, 
valamilyen módon mégis végrehajthassák a bekötéseket.  
 
Bukta András képviselő: (ügyrendben)  
Két perc szünet elrendelését kéri.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Szünetet rendel el.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülés 18 óra 36 perckor folytatódik, az ülés határozatképes.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja, hogy a felmerült problémák miatt a márciusi testületi ülésre kerüljön vissza.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző:  
Elmondja, hogy a talajterhelési díjról a bevallást március 31-ig kell az ügyfeleknek beadni. 
2012. március 31-ig kell befizetni az összeget is. Ami befizetésre kerül, az a 2011. december 
31-ig elhasznált vízmennyiség után fizetendő díj. Ez az év rendelkezésre áll arra, hogy a 
csatornabekötések megtörténjenek. Az emelt díjat 2013. márciusig kell megfizetni a 2012. évi 
fogyasztás után.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felveti, hogy az év közben elvégzett bekötések estén részarányos-e az elszámolás?  
 
Polgár Erzsébet aljegyző:  
Pozderka Gábornak adandó válaszában elmondja, hogy időarányosan kell a befizetéseket 
teljesíteni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Aki igazolja, hogy a bemenő vízzel azonos mennyiségű szippantást is elvégeztetett, annak 
nem kell talajterhelési díjat fizetnie.  
 
Koncz János képviselő: (ügyrendben)  
Név szerinti szavazást kér.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja a márciusi előterjesztésre visszahozni az előterjesztést azzal a kiegészítéssel és 
kimutatással, hogy hány ingatlant érint a talajterhelési díj és kik azok, akik az új aszfaltozott 
utcákban laknak ezek közül.  
 
Bukta András képviselő:  
Javasolja átgondolni a következő ülésre a méltányosság gyakorlását és annak feltárását, hogy 
milyen lehetőségek kínálkoznak erre. Adókedvezmény, időeltolás stb.  
 
Koncz János képviselő:  
A napirend levétele esetén visszavonja a javaslatát a név szerinti szavazásra vonatkozóan.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A napirend levételére tesz javaslatot a korábbiak alapján és kéri a szavazást.  
 
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a napirend tárgyalása a 2012. évi márciusi ülésen folytatódik a 
kiegészítések megtétele után.  
 
 
15. napirend: A Fót városnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról szóló 32/2011.    

(XI.18.) sz. KT rendelet módosítása tárgyában  
(34. sz. anyag)  
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Fábry Béla képviselő: 
Felteszi, hogy miért baj az, hogy Fót névvel akar élni egy vállalkozó? Úgy érzi, hogy büszkék 
lehetnénk arra, hogy Fót névvel vállalja a cégét valaki, s ezzel dicsőséget hoz a városnak.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Véleménye szerint volt olyan vállalkozás, aki használta a Fót nevet, és nem fizetett érte és ez 
kárt okozott a városnak.  
 
Balatoni János, honlapszerkesztő:  
Vállalkozók, akik használnák a Fót nevet, és nem kapják meg máshová mennek, és ott jegyzik 
be magukat Fót néven, amit nem tiltanak meg.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a „Fót” „FÓTI” rövid „o”-val történő használatát, és rendeletbe építését 
mint az EEB javaslatát. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendelet elfogadására tesz javaslatot a módosítással egyben.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat 
és 2 tartózkodás mellett  
 

Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 

5/2012. (II.25.) sz. KT. rendeletét 
Fót városnév felvételéről, használatáról és hasznosításáról szóló, 

32/2011. (XI.18.) sz. KT. rendelet  
módosítását 

 
 

15. napirend: a települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999.      
(XII.10.) sz. KT rendelet módosítása tárgyában 

                       (32. sz. anyag)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A rendeletalkotási javaslatot elfogadásra javasolja a bizottság, mert a Kormányhivatal által 
jogsértő állapot helyrehozataláról szól.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A JÜSZB határozata szerint – a Kormányhivatal levelére hivatkozással -, a jelen módosítás 
megfelel a törvényi előírásoknak? Ne fordulhasson elő olyan eset, hogy utólag a 
Kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz ez ügyben is.  
 
Kárpáti Gábor, környezetvédelmi szakreferens:  
Ismerteti a munkafolyamatot. A tervezet azt a módosítást tartalmazza, ami a 
Kormányhivatalnak megfelel. Tájékoztatásul elmondja, hogy Vácon milyen gyakorlatot 
alkalmaznak. Az ő gyakorlatukat tette fel a Hivatalunk állásfoglalás kérésére, hogy ez 
megfelelő-e? Erre kaptuk azt a választ, hogy előzetes állásfoglalás alapján várhatóan ez nem 
fog megfelelni. A 3. sz. mellékletben foglaltak a Kormányhivatallal egyeztetésre kerültek.  
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésen felmerült, hogy több ponton kívántak 
volna változtatni, de a tételeken nem lehetett változtatni, mert a Zöld Hídhoz tartozó összes 
településnél egységes tarifák vannak. Ebben a táblázatban volt a 6o-8o l-es edény is. 
Elmondja, hogy akkor hajlandó elfogadni a javaslatot, ha a 105 településhez ugyanígy ez a 
kormányhivatali észrevétel eljutott, vagy csak nálunk probléma, máshol pedig nem figyeltek 
fel rá. Javasolja, hogy a többi településsel történjen egyeztetés, és amíg erről nem születik 
tájékoztatás, az anyagot ne tárgyalja a testület.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Csatlakozik Lévai Sándorné elnök asszony hozzászólásához és támogatja azt.  
 
Kárpáti Gábor, környezetvédelmi szakreferens:  
Fóton lakossági bejelentést alapján történt egy kontroll. Ismerteti a kiszámítás módját.  
Alkotmánybírósági határozatok alapján, a Kormányhivatalnak véleménye szerint is igaza van.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy egy pozitív diszkriminációt alkalmazott a testület. Az ismertetett okok miatt 
nem fogadja el a rendeletmódosítást.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egyéb hozzászólás nem lévén a rendelet módosítás elfogadására kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 1 igen szavazattal, 5 ellenvéleménnyel és 5 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
A Képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 5 tartózkodás mellett, az a 
települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999. (XII.10.) sz. KT rendelet 
módosítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

60/2012. (II.22.) KT határozat 
a települési környezet védelméről szóló, többször módosított 25/1999.      (XII.10.) sz. KT 

rendelet módosítása tárgyában 
(32. sz. anyag)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a települési környezet 
védelméről szóló, többször módosított 25/1999.(XII.10.) sz. KT rendelet módosítása 
tárgyában benyújtott rendeletmódosítást.  
Felelős: Pozderka Gábor alpolgármester   
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
        16. napirend: az út- és közműépítésekről szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában  
          (38. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a JÜSZB elfogadásra javasolja a rendeletet, az EEB nem tárgyalta, a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság a rendelet átdolgozását javasolja a 2012. április havi testületi ülésre.  
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A módosító indítványról kéri a képviselők szavazatát, amely szerint átdolgozva kerüljön 
vissza 2012. áprilisi testületi ülésre a rendelet.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, az út- és 
közműépítésekről szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

61/2012. (II.22.) KT határozat 
az út- és közműépítésekről szóló rendelet felülvizsgálata 

(38. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az út- és közműépítésekről 
szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában benyújtott rendeletmódosítást. Felkéri a 
Polgármestert, hogy átdolgozva a 2012. áprilisi ülésre ismételten terjessze be a Képviselő-
testület elé.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
  

17. napirend:  A Fót Közszolgáltató Kft. szennyvízvezetékének a szennyvízhálózatra     
                          történő rákötése kapcsán megadandó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában 

                          (49. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Hozzászólás és módosítási javaslat hiányában az eredeti határozati javaslat szövegét 
indítványozza elfogadni. Kéri a szavazást.  
 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, A Fót 
Közszolgáltató Kft. szennyvízvezetékének a szennyvízhálózatra történő rákötése kapcsán 
megadandó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

62/2012. (II.22.) KT határozat 
A Fót Közszolgáltató Kft. szennyvízvezetékének a szennyvízhálózatra     

                          történő rákötése kapcsán megadandó tulajdonosi hozzájárulás 
(49. sz. anyag)  

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. tulajdonosi hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. (a 

továbbiakban: Kft.) a 2151 Fót, Malom utca 1. szennyvízcsatornáját a szennyvízhálózatra 
ráköttesse; 

2. felkéri a Polgármestert a tulajdonosi hozzájárulás aláírására; 
3. az 1. pontban meghatározott feladat ellátásához a Kft. részére külön forrást nem biztosít. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
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18. napirend:    Önkormányzati honlap szerkesztésére és működtetésére vonatkozó szerződés   
                        hosszabbítása tárgyában  
                        (61. sz. anyag)  
 
Fábry Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a szerződés változatlan tartalommal és formában kerüljön meghosszabbításra.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry Béla képviselő úr módosító indítványára kéri a szavazást, amely szerint változatlan 
formában és tartalommal kerüljön meghosszabbításra a szerződés.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A kiegészítéssel együtt a határozati javaslat elfogadására tesz indítványt, és kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, 
Önkormányzati honlap szerkesztésére és működtetésére vonatkozó szerződés hosszabbítása 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

63/2012. (II.22.) KT határozat 
Önkormányzati honlap szerkesztésére és működtetésére vonatkozó szerződés 

hosszabbítása tárgyában 
(61. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az önkormányzati 
honlap szerkesztésére és működtetésére 2011. március 11-én kötött Vállalkozási szerződést 
Balatoni János egyéni vállalkozóval 2012. április 30-ig változatlan formában és tartalommal 
hosszabbítsa meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
19. napirend: A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2011. évi LXXXVIII.   
                        törvény Fót városát hátrányosan érintő egyes megállapításai megváltoztatása        
                     tárgyában   
                     (61. sz. anyag)  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Ismerteti, hogy a JÜSZB átdolgozásra javasolja az anyagot, az EEB a levételét, a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság szintén az átdolgozását javasolja, a márciusi testületi ülésre történő 
beterjesztését kéri.  
 
dr. Müller Ferenc professzor, Fót város főépítésze: 
Szeretné tisztázni az „átdolgozás” fogalmát. A felsorolt tételek megegyezés alapján történő 
döntésre várnak. Arra kért felhatalmazást, hogy akit a Képviselő-testület megbíz, az a 
hatóságokkal tárgyalásokat folytasson.  
 
Fábry Béla  képviselő: (ügyrendben) 
Javasolja, hogy szavazzon a testület arról, hogy most kíván-e döntést hozni.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy beazonosíthatatlanok voltak az adatok, sokszor nem érthető, hogy az 
érvényes településszerkezeti tervvel ellentétes agglomerációs törvényt fogadtak el. Le kell írni 
egyértelműbben.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szavazást javasol az ügyrendi hozzászólásnak megfelelően.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Bizottság javaslatát, amely a napirend levételét, és átdolgozás 
után a márciusi képviselő-testületi ülésen újra tárgyalást javasolt.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a budapesti 
agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2011. évi LXXXVIII.  törvény Fót városát 
hátrányosan érintő egyes megállapításai megváltoztatása tárgyában  az alábbi határozatot 
hozta: 
 
 

64/2012. (II.22.) KT határozat 
A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2011. évi LXXXVIII. 
törvény Fót városát hátrányosan érintő egyes megállapításai megváltoztatása 

tárgyában 
(61. sz. anyag)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület nem fogadja el a budapesti agglomeráció 
területrendezési tervéről szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény Fót városát hátrányosan érintő 
egyes megállapításai megváltoztatása tárgyában készült előterjesztést, és felkéri a 
polgármestert, hogy az  átdolgozást követően a márciusi  testületi ülésre ismételten terjessze 
be.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 

20. napirend:  Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit 
segítő, a Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati 
döntések tárgyában  

                       (52. sz. anyag)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Bizottsági ülésen elhangzottakat tolmácsolja, amikor elmondja, hogy kérik, hogy a helyrajzi 
számok feltüntetése mellett pontos helymegjelölés is legyen, mert így értelmezhetetlen.  
Az ökológiai folyosóknak minősített területek átminősítése milyen következményekkel jár és 
az Önkormányzatot ez, hogy érinti?  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy kik vehetnek részt a szavazásban, mert a jelzett 
ingatlanokon, amelyekről dönteni kell, képviselők is érintve vannak.  
 
dr. Müller Ferenc professzor, Fót város főépítésze: 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy az érintett témákban a Városfejlesztési Fórum 4 
hónapig ülésezett, de - se igen, se nem – döntés nem született, a testületnek kell dönteni, 
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valamint ahhoz is joga van a Képviselő-testületnek, hogy az ott született döntéseket 
felülbírálja adott esetben.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság levételre javasolja az anyagot, a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az 1. sz. határozati javaslatot elfogadásra javasolja.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Elmondja, hogy az átsorolási javaslatok esetén a VIII-ban, ma hatályos szabályok alapján 
lehet dönteni. Az átminősítés, átsorolás csak a jelenleg hatályos jogszabályok alapján 
történhet meg.  
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Ismerteti, hogy a megjelölt utcák azért vannak elkülönítve, mert a lakók kérték aláírásokkal, 
hogy megtörténjen.  
Az I. sz. határozati javaslatot kiegészíti, hogy az István hegy, fejlesztésre szánt terület legyen. 
Ezt a törvény azonban nem teszi lehetővé. Van egy lehetőség arra, hogy a szabályozási terv 
korszerűsítési munkálataiba a mi utasításunkra a tervezők asztalára így kerüljön. Akkor 
meggyőzhetőek lehetnek a hatóságok, hogy belássák, hogy szükséges az agglomerációban ezt 
a fejlesztést lehetetlenné tenni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Jelzi a Képviselő-testület számára, hogy az I. pontnál nem szavaz.  
Az I. sz. határozati javaslatot, a Pénzügyi Bizottság javaslatával teszi fel szavazásra, amely azt 
elfogadásra javasolja.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

65/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben lehetőség adódik 
az agglomeráció hatályos területrendezési tervének (2011. évi LXXXVIII. tv.) tartalmi 
módosítására és amennyiben a város újonnan számított területi mérlege ezt lehetővé teszi, a 
korszerűsítésre kerülő Településfejlesztési Koncepcióban az Öreg-hegyet és az István-hegyet 
továbbra is fejlesztésre és átsorolásra szánt területként jelöli meg. 

 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész 
Határid ő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: (ügyrendben)  
Javasolja, hogy az érintettek szavazásáról generálisan szavazzon a testület, nem kell 
pontonként azzal foglalkozni, hogy ki szavaz és ki nem.  
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Fábry Béla  képviselő: 
Azt a megoldást tartja korrektnek, hogy minden egyes tételnél jelezze, aki érintett a 
szavazásban. Mindenki tudjon róla, jegyzőkönyvben rögzítetten is, hogy ki volt az, aki az 
ügyben érintett volt.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz arról, hogy minden képviselő, aki érintett szavazhat, de be kell 
jelentenie érintettségét az adott pontnál.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodással, - elfogadva.  
 
A III. sz. határozati javaslatot bocsátja szavazásra, amelyet a Pénzügyi Bizottság is 
elfogadásra javasol.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

66/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy amennyiben a területi mutató 
erre lehetőséget biztosít, a korszerűsítésre kerülő Településfejlesztési Koncepcióban a 
Kurjancsot továbbra is fejlesztésre és átsorolásra szánt területként jelöli meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész 
Határid ő: azonnal. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az V. határozati javaslatot bocsátja szavazásra, amelyhez a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
kiegészítő javaslata, hogy az azokhoz való kapcsolódás a katolikus templom előtti 
parkolóhely – törlésre kerül.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Az V. határozati javaslatához a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság kiegészítéséhez hozzáteszi, 
hogy jogosnak tartja azt az elvárást, hogy közösségi feladatot ellátó intézmények közelében 
jelentős számú parkolóhely legyen, de ne a templom előtt legyen egyszer, s mindenkorra. 
Ezért nem tartja indokoltnak a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy azok számára, akik nem tudnak hosszabb távot megtenni gyalog, azoknak 
biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy látogathassák az intézményt, jelen esetben a 
templomot. A templom támfala előtt mindig is parkoló volt, a következő 100 évben is 
célszerű parkolást ott biztosítani a lakosság számára.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ha a templom előtti területre épül valami, akkor a parkolást máshol kell megoldani. Nem tud 
jobb helyet a parkoláshoz, mint a támfal melletti terület, ezért nem érdemes ezt a részt a 
határozatban hagyni.  
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Fábry Béla  képviselő: 
Egy városépítészeti kérdésről van szó. A javaslatban szerepel egy mondat, hogy a tervezői 
javaslatokról a tervezés folyamán a Képviselő-testület külön döntéseket kíván hozni. A Bálint 
és Tsa által benyújtott terv egy gyönyörű terv volt. Ez kinyitotta a tér felé a templomot, amely 
most le van zárva. Úgy gondolja, hogy a parkolóval elcsúfítjuk a városképet ezen a helyen.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a Bálint és Tsa Tervező Iroda a templomot egy kéttornyú katolikus 
templomnak nevezte, amely után, nem értékelhető a terve jónak.  
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Elfogadja, hogy kerüljön ki a határozatból a parkoló a Bizottság javaslata szerint. Javasolja, 
hogy a határozatot a Képviselő-testület fogadja el a módosító javaslattal, és kéri, hogy fogadja 
el a szakértői véleményeket a testület.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: (ügyrendben)  
Kéri a vita lezárását és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatáról történő szavaztatást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat módosítását a parkolóra vonatkozó rész kihagyására 
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata alapján. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az V. határozati javaslatra a módosítással együtt kéri a képviselők döntését.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

67/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a korszerűsítésre kerülő 
Szabályozási Tervben a város főterét, a városmag belső tömbjeinek laza, átjárható és 
közösségi terekként történő hasznosításával, és újratervezésre kerülő parkkal javasolja 
kialakítani. Az ezzel kapcsolatos tervezői javaslatokról a tervezés folyamán külön döntést 
kíván hozni. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc, főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tájékoztatja a Képviselő-testület tagjait, hogy a VI. sz. határozati javaslatot a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság nem javasolja elfogadásra. 
A VI. sz. javaslatra kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:(ügyrendben) 
Kéri, hogy a VI. határozati javaslat kerüljön visszavonásra, új szavazást kér, mert ő is 
félreértette.  
 
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Felteszi kérdésként, hogy mi az oka a visszavonás kérésének?  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Válaszában elmondja, hogy a piac helyrajzi száma, amit ki kell venni.  
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Javasolja annak az egy helyrajzi számnak a kivételét, mert akkor nem lesznek lakóépületek a 
területen.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja, hogy ez a határozati javaslat ne kerüljön elfogadásra. A helyrajzi számok nem 
nyújtanak elég támpontot ahhoz, hogy a képviselők tudják, hogy mely területekről van szó. 
Kér egy részletes magyarázatot, és azután döntsön a testület – javaslata szerint.  
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az interneten lévő térképen megtekinthető helyrajzi számok 
alapján a terület.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Elmondja, hogy nem lehet beazonosítani a helyrajzi számokat, de mindenki el tudja képzelni a 
történelmi városközpontot. Felveti, hogy a Városfejlesztési Fórum több hónapon át tárgyalta 
(képviselők jelenlétében) ezeket a javaslatokat, amelyek a Képviselő-testület elé kerültek. Ha 
a döntést mi nem fogadjuk el, akkor annak az az üzenete, hogy nem ért semmit a munkájuk. 
Az a véleménye, hogy ezt nem lehet megtenni. A piacra vonatkozó helyrajzi számot, ha ide 
nem fontos, javasolja törölni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A VI. sz. határozati javaslat, korábbi elfogadott szavazása visszavonására, - ügyrendi 
javaslatra - tesz javaslatot, és kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az 52. sz. előterjesztés VI. sz. határozati javaslatára történt korábbi 
szavazás érvénytelen, ezért új szavazás történik a határozathozatal érdekében.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja, hogy a VI. sz. határozati javaslat kidolgozva kerüljön vissza a 2012. márciusi 
Képviselő-testület ülésére.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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68/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés VI. sz. 
határozati javaslata kidolgozva kerüljön vissza a márciusi testületi ülésre.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A VII. sz. határozati javaslat tárgyalását indítványozza azzal, hogy a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság nem javasolja elfogadásra.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy kételyeket ébreszt benne az a felvetés, hogy egy önkormányzati épületben 
lévő magánvállalkozást átköltöztetünk. A „Pirok” ház lebontásra megérett épület, nem 
érdemes véleménye szerint beleölni 3o-4o millió Ft-ot a felújításába.  
 
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Válaszában elmondja, hogy a Fórum azért javasolta ezt a megoldást, mert az volt a koncepció, 
hogy azt a tömböt ki kell tisztítani, és ott üzemszerű funkció ne legyen.  
Meg lehet szüntetni a „Pirok” ház műemléki védettségét, és akkor lebontható. Azért védte le 
az Önkormányzat, hogy megmaradjon egy régi épület.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A VII. határozati javaslatra kéri a szavazatokat, amely a „Pirok” ház hasznosításáról szól.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

69/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kívánja felújítani az 
Önkormányzat tulajdonában lévő 1526 hrsz. 1527 hrsz ,és 1528 hrsz. ingatlanokat tartalmazó 
tömbben elhelyezkedő, helyi védelem alatt álló un. „Pirok”-házat, a ma működő sütőüzem 
befogadása céljából.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A VIII. sz. határozati javaslat tárgyalását indítványozza.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A határozat szövegéből javasolja a „ma” szó törlését. (ma hatályos helyett, csak „hatályos”) 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Úgy látja, hogy a felsorolt utcák nem egy területet határolnak körbe, hanem egy területen lévő 
4 utcának az elnevezése. Javasolja a „tó feletti üdülőterület” meghatározást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatával összhangban javasolja, hogy a márciusi ülésre 
kerüljön vissza átdolgozva a VIII. sz. határozati javaslat térképekkel együtt.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

70/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a Páfrány – Juhar – 
Árvácska –Vadvirág utcák által határolt hétvégi házas üdülőterületnek lakóterületté történő 
átminősítésére vonatkozó javaslatot.  
 
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés VIII. sz. határozati javaslata kidolgozva 
térképekkel felszerelve terjessze be a márciusi képviselő-testületi ülésre. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A X. sz. határozati javaslat tárgyalását kezdeményezi.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Bejelenti az érintettségét. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Bejelenti az érintettségét.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja a IX. határozati javaslatról történő szavazást. (A válasz: a tagadó határozati 
javaslatokat nem szavazta eddig sem a testület értelemszerűen.)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A X. sz. határozati javaslatról kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 2 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

71/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
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(52. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem támogatja a ma mezőgazdasági 
hasznosítású 083 hrsz. és 085 hrsz. ingatlanokat tartalmazó területnek lakóterületté történő 
átminősítését. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Kérdést intéz a Főépítész úrhoz, hogy egy tömbben hány funkció működhet?  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy ez a terület ma mezőgazdasági terület, ahová bizonyos feltételekkel lehet 
építeni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A XI. sz. határozati javaslatról indítványoz szavazást.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy ha határozat elfogadása a 71/2012. sz. határozatban leírt azonos 
tartalom, ezért külön számozott határozatban nem jelenik meg.  
 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A XII. sz. határozati javaslathoz ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság álláspontját, amely 
szerint jogi szakértők mutassák ki azt, hogy milyen anyagi és jogi következményekkel kell 
számolnia az Önkormányzatnak abban az esetben, ha nem folytatja a szabályozási eljárást. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Bejelenti az érintettségét.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a megjelölt területen az önkormányzatnak vannak 
területei.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnök: 
Ismerteti, hogy a Bizottság azért tette ezt a javaslatot, mert a „tőzeges” egyik része az előző 
szabályozási tervben beépítésre előirányzott terület volt, a tulajdonosok saját költségükön 
elkészítették a szabályozási tervet. Ez benyújtásra került az Önkormányzathoz az előző 
ciklusban, amelyet nem fogadtak el. Szeretné tudni a Bizottság, hogy milyen hátrányos 
következménye van, ha nem folytatja a szabályozási eljárást.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy nem a tőzegtóról van szó és nem arról, hogy a környéket be akarja építeni az 
Önkormányzat. A Kossuth utcai Tüzép és a Kossuth köz mögötti területről van szó, amelyre 
10, vagy annál több családi ház felépítésére szolgáló telek alakítható ki.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatára indítványoz szavazást a XII. sz. határozati 
javaslattal kapcsolatban.  
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A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

72/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Tőzeges” területére tervezett 
szabályozási eljárás lefolytatásáról a későbbiek folyamán kíván határozni.  
Felkéri a Polgármestert, hogy jogi szakértők bevonásával készíttessen kimutatást arról, hogy 
milyen anyagi és jogi következményekkel kell számolnia az Önkormányzatnak abban az 
esetben, ha nem folytatja a szabályozási eljárást. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:   
Ismerteti, hogy a XV. sz. határozati javaslattal kapcsolatban (volt rakétabázis) a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság azonos módon foglalt állást, mint a „tőzeges” ügyében.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

73/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „volt rakétabázis” területére tervezett 
szabályozási eljárás lefolytatásáról a későbbiek folyamán kíván határozni.  
Felkéri a Polgármestert, hogy jogi szakértők bevonásával készíttessen kimutatást arról, hogy 
milyen anyagi és jogi következményekkel kell számolnia az Önkormányzatnak abban az 
esetben, ha nem folytatja a szabályozási eljárást. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A XVI. sz. határozati javaslatra (elkerülő út) vonatkozó Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
javaslatát terjeszti a Képviselő-testület elé, amely szerint a javaslat átdolgozása és pontosítása 
szükséges.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti, hogy nem volt értelmezhető a Bizottság számára, hogy a „Képviselő-testület nem 
támogatja a szabályozásra szánt területekkel szemben elhelyezkedő, ma mezőgazdasági 
hasznosítású területek lakóterületté történő átminősítését”. Nem volt világos, hogy pontosan 
miről van szó.  
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Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Válaszában elmondja, hogy akik tulajdonosai a területnek, tudják, hogy a „barackos” 
átminősítés és rendezés alatt áll, levélben fordultak az Önkormányzathoz, hogy terjesszük ki 
oda is. Javasolja, hogy Lévai képviselő asszony által felolvasott mondat kerüljön ki a 
határozatból.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a határozati javaslatban olvasható, a törvényi hivatkozás. 
Minden átminősítésre vonatkozó javaslat bele fog ütközni ebbe a törvénybe.  
 
Prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Tájékoztat arról, hogy ebben az esetben nem kell egyeztetni, és nem ütközik a törvénybe, mert 
ha el tudja érni a város, hogy az agglomeráció, mint plusz szerepeljen az út a tervben, akkor 
az állam fogja ezt megfizetni. Ha nem tudja elérni ezt a város, akkor a város költségvetését 
fogja terhelni, ha erre szükség lesz.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A XVI. sz. határozati javaslattal kapcsolatos Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleményéről 
szavazást indítványoz (átdolgozás, pontosítás és a márciusi ülésre kerüljön vissza).  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

74/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el a déli (a 
Barackoson átvezető) elkerülő út nyomvonalával kapcsolatos javaslatot.  
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az előterjesztés XVI. sz. határozati javaslatát átdolgozás és 
pontosítás után ismételten terjessze be a márciusi képviselő-testületi ülésre. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A XVII. sz. határozati javaslatot bocsátja szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Javasolja a határozati javaslat pontosítása után a márciusi ülésen történő újratárgyalását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A XVII. sz. határozati javaslatot bocsátja szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság elfogadásra javasolja a Képviselő-testület számára.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 



47 

 

 
75/2012. (II.22.) KT határozat 

Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 
Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 

(52. sz. anyag) 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem fogadja el a 
Sátorfák valamint a 150 hrsz.  tábla – Sikátorpuszta – ma mezőgazdasági hasznosítású 
területeinek lakóterületté történő átminősítésére vonatkozó javaslatot.  
 
2./ Felkéri a Polgármestert, hogy az. előterjesztés XVII. sz. határozati javaslatot átdolgozás és 
pontosítás után terjessze be a márciusi képviselő-testületi ülésre. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A XVIII. sz. határozati javaslatról történő döntést indítványozza, amelyet a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság nem javasolt elfogadásra.  
 
A Képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

76/2012. (II.22.) KT határozat 
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja a 096 hrsz. 
ingatlannak az „erdő” művelési ágból tartalék-temető számára történő kivételét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal.  
 
Fábry Béla  képviselő: (ügyrendben)  
Javasolja, hogy a jegyző választásról szóló 64. sz. előterjesztés napirend kerüljön a következő 
napirendként megtárgyalásra.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Visszatér hozzászólásában a lezárt napirendhez, véleménye szerint az utolsó szavazás 
megismétlését kéri, mert véleménye szerint helytelen döntést hozott a Képviselő-testület a 
pontatlan információ miatt (temető nem bővíthető tovább ezzel a döntéssel).  
 
     21. napirend: Budapest V. Kerület, Kossuth térre vonatkozó városrendezési 
                           tervek módosítása tárgyában  
                          (54. sz. anyag)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a bizottságok a határozati javaslatot elfogadásra javasolják. Ennek 
ismeretében javasolja az elfogadását és kéri a szavazatokat.  
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Budapest V. 
Kerület, Kossuth térre vonatkozó városrendezési tervek módosítása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
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77/2012. (II.22.) KT határozat 

Budapest V. Kerület, Kossuth térre vonatkozó városrendezési 
tervek módosítása tárgyában  

(54. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Budapest V. kerület Kossuth 
térre vonatkozó városrendezési tervek egyeztetési folyamatában Fót Város nem kíván részt 
venni. 
Felelős  : prof. dr. Müller Ferenc főépítész 
Határid ő : azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja Fábry Béla képviselő úr ügyrendi javaslatát, amely szerint a 64. sz. 
előterjesztés zárt ülésen történő megtárgyalásával folytassa a döntéshozatalt a Képviselő-
testület. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a nyílt ülést bezárja, és áttér a zárt ülés 
napirendjének megtárgyalására.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. február 22.-i nyílt, rendes  ülését 20 óra 40 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. február 22.-i nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
21 óra 23 perckor. 
 
(A Képviselő-testület 2012. február 22.-én megtartott nyílt, rendes üléséről készült 
jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

 

 

k.m.f. 
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