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30/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. november 21-én 

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

 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 

Pozderka Gábor alpolgármester, 
Bartos Sándor alpolgármester, 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző, 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző. 

  Fábry Béla képviselő, 
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő,  

Szabó Mihály képviselő. 
      
  
Távol vannak:    Bukta András képviselő úr betegség miatt nem vett részt a testületi ülésen, 

Földi Pál képviselő úr később érkezik.                                                    
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló úr. 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók.  
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntök mindenkit a mai Képviselő-testületi ülésen. 
Megállapítom, hogy a 9 képviselő jelen van. Bukta András képviselő úr jelezte, hogy beteg, 
emiatt a mai testületi ülésen nem tud részt venni, illetve Földi Pál képviselő úr hamarosan 
megérkezik. A testület határozatképes. Először a napirendekhez kérem, hogy a képviselők 
tegyék meg javaslataikat.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Két vagy 
három előterjesztésnél is az volt a bizottsági vélemény, hogy a testület vegye le a napirendről. 
Az egyik az az előterjesztés volt, ami a Közszolgáltató Nonprofit Kft-nek az Alapító Okirat 
módosításáról szólt, az a 360-as számú előterjesztés, a másik az pedig az Önkormányzati 
vagyonrendelet, a 65/C számú anyag.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Javaslom, hogy az S/1-es számú 
sürgősségi indítványt tárgyaljuk a Dunakeszi-Fóti Mozgáskorlátozottak Egyesületének a 
kérvényével kapcsolatban, továbbá van egy S/2-es sürgősségi indítvány a Megújuló 
energiával kombinált KEOP pályázattal kapcsolatban, ezt kérem, hogy szintén vegyük fel, és 
előre vegyük, hiszen a szakértőnk itt van, és nem lenne jó, ha végig ülné emiatt az egy pont 
miatt az egész testületi ülést. Egyúttal indítványozom, ha lehetséges, hogy az intézményeket 
érintő anyagokat vegyük előre, hogy az intézmény vezetőknek se kelljen késő estig itt ülni. 
Köszönöm szépen. 
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző, ügyrendben: én szintén a napirendhez szeretnék hozzászólni. 
Mivel a 3-as számú napirendnek én vagyok az előterjesztője, a vagyonrendelet 
módosításának, ezért én ezt tisztelettel visszavonom. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Kérdezni szeretném, hogy a helyszínen megkapott 
dokumentumok között szerepel egy Gráf Mihály képviselő úr által jegyzett előterjesztés, 
amelynek nincs sorszáma, meg nincs előterjesztés formájában kidolgozva, csak kérdezem, 
mert fontosnak tartom, hogy az ügyet tárgyaljuk, hogy milyen napirendi pont kapcsán fogjuk 
tárgyalni ezt az ügyet? Én indítványozom, hogy határozati formában is foglalkozzunk vele, 
melyik napirendi pont kapcsán fogjuk ezt a döntésünket meghozni? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, most látom ezt én is először, de ezt a 
költségvetési koncepciónál kérte a képviselő úr tárgyalni. Gondolom, ott majd el fogja 
mondani. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen a szót. A 10-es számú napirend a 360-as 
számú anyag, a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. Alapító Okiratának módosítása, mivel itt 
az előterjesztő én vagyok, ezt az előterjesztést visszavonom. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, csak egy kérdésem lenne ezzel 
az előző Fábry képviselő által említett papírral Jegyző asszonyhoz, hogy nézzen már utána 
legyen szíves, mert én úgy emlékszem, hogy 2009-ben ezzel kapcsolatban egy máig érvényes 
határozat van. Ugyan tudom, hogy a költségvetési koncepcióba be kell építeni a következő 
évibe, de a Géza fejedelem utcának a teljes körű aszfaltozásáról van egy érvényes KT 
határozat, ugyan nem lett végrehajtva, de meg lett hozva 2009. július vagy augusztusban. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr 14.20 perckor megérkezett a Képviselő-
testület ülésére, a létszám 10 fő.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: több hozzászólást nem látok, akkor tehát a Szabó Mihály 
képviselő úr által javasolt 360-as és a 65/C számú anyagok visszavonásra kerültek.  
A Gráf Mihály képviselő úr által javasolt S/1-es anyagot,- Döntés a Mozgáskorlátozottak 
Dunakeszi -Fóti Egyesülete karácsonyi rendezvénye támogatásáról, című előterjesztést a   
napirendi pontok végére az egyebekhez való felvételre. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Az S/2-es anyag,- Döntés „a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP 
pályázattal kapcsolatos pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásról. Ennek a 
napirendi pontnak a felvétele előre, ez lesz az 1-es. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Más javaslat nem volt, akkor a módosításokkal egyben tenném fel a napirendi pontokat 
szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendes ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével, elfogadta Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. november 21-ei nyílt, rendes ülésének módosított és kiegészített 
napirendjét, amely az alábbi.  
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NYILT ülés:  
 
1./ Döntés „ a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal 
kapcsolatos pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásról. 
(367.sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester,  

Lévai Sándorné képviselő,  
Grigalek László képviselő. 

 
2./ A mezei őrszolgálatról szóló, többször módosított 18/2007. (VIII.16.) önkormányzati 
rendelet módosítása. 
(330.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
3./A települési környezet védelméről szóló 25/1999 (XII.10.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
(355. sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
4./ Helyi kitüntetések köréről és az adományozásuk rendjéről szóló rendelettervezet. 
(338.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5./Döntés Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 
tárgyában. 
(361. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
6./ Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének III. negyedévi teljesítéséről. 
(351. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
7./ Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása. 
(357. sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
8./ Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Szakszolgálatának 
közalkalmazottai különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlékának megemelése 
ügyében. 
(343.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
9./ Együttműködési Megállapodás megkötése a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal az 
„iskola rendőre” programról 
(291. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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10./ Szerződésbeli jogutódlás jóváhagyása a Junimed Eü. Bt. Junimed Kft-vé történő 
átalakulása miatt. 
(340.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
11./ Döntés a Dr. Vozák Mária Egészségügyi Szolgáltató Bt. telephelyének áthelyezésével 
kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 
(344.sz. anyag) 
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök 
 
12./ Az orvosok feladat-átadási szerződései és a 2151 Fót Szent Benedek u. 15. sz. alatti 
Egészségügyi Központban működő egészségügyi vállalkozások működési hozzájárulás 
költségei. 
(350. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
13./ Kérelem az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által Fót Város területi ellátási 
kötelezettségének módosítása tárgyában indított eljárás felfüggesztése iránt 
(363. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
14./ Fót Város honlapjának üzemeltetése. 
(285/A.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
15./ Pályázati kiírás: „ A közbeszerzési szakértői feladatok 2 évre történő ellátására” 
(342.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
16./ Fót, Tóli bánya (Királyhalom) terület lakosainak tömegközlekedéssel kapcsolatos 
kérelmei alapján meghozott döntések végrehajtása. 
(179/A.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
17./ Döntés a Fót, 0106/12 hrsz-ú újonnan kialakított út elnevezése ügyében. 
(329.sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
18./  Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető 
építése tárgyú kivitelezői ajánlattételi eljárás eredményéről. 
(258/A.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
19./  Döntés a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészoktatási Intézmény 
külső nyílászárói vizsgálatára építésügyi műszaki szakértői bevonásról. 
(331.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
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20./ Döntés a fóti Garay János Általános Iskola intézmény felújítási, beszerzési 
igényéről. 
(332.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
21./ Döntés 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. sz. alatti Ifjúsági Ház 4., 5., 17., 18., 19 sz. 
üres helyiségeinek bérbe-és használatba adásáról.. 
(356.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
22./ Döntés a 2151 Fót, Károlyi István u. 3. sz. alatti 2. sz. szolgálati lakás vizesedésének 
megszüntetése ügyben. 
(358.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
23./ Döntés a Fót, Bokor u. 8. sz. alatti szociális bérlakások felújítása tárgyú kivitelezői 
ajánlattételi eljárás eredményéről. 
(43/D.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
24./ Döntés a Fót, 1118 hrsz-ú, természetben Fót, Vörösmarty tér 11. sz. alatti ingatlan 
megvételre történő felajánlás tárgyában. 
(280/B.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
25./  Döntés a Fót, Hargita u. 36. sz. alatt Fót Város ESZEI intézménybővítés 
tanulmányterve alapján történő további intézkedések megtételéről. 
(335.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
26./ Döntés Balogh Istvánné szennyvízcsatorna bekötése ügyében 
(349. sz. anyag) 
Előterjesztő: Bartos Sándor alpolgármester 
 
27./ Döntés a Fót, „Barackos” területének út- és közművesítés tervezési szerződésének 
módosításáról és a Viziközmű hozzájárulás befizetésének ütemezéséről. 
(352. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
28./ Tájékoztatás a Képviselő-testület által 2012. év június, július, augusztus, valamint 
szeptember hónapban hozott határozatok végrehajtásáról. 
(354. sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
 
4./ Egyebek 
Döntés a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi -Fóti Egyesülete karácsonyi rendezvénye 
támogatásáról  
(365.sz.anyag) 
Előterjesztő: Gráf Mihály az Emberi Erőforrás Bizottság elnöke 
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Napirend előtt:  
 
 
a) Napirend előtti felszólalások, kérdések, interpelláció.    
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérem a Képviselő-testület tagjait, hogy tegyék meg a 
napirend előtti felszólalásaikat. 
 
Koncz János képviselő: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. Szeretném 
tájékoztatni a Képviselő-testületet, hogy jól halad a ravatalozónak az építése, ha ilyen 
formában fog haladni az építése, akkor még elkészülhet a rossz idő előtt. A héten a falazást 
befejezik, a koszorút kell megcsinálni és utána már lehet a tető feltenni. Köszönöm szépen. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. A 
múltkori testületi ülésen feltettem egy pár kérdést, amire választ kértem. Majdnem 
mindegyikre meg is kaptam, egy valami azonban hiányzik. Sem írásban, sem szóban 
semmiféle tájékoztatást nem kaptam arra a kérdésre, hogy mi a helyzet a Kht-nak a kényszer 
végelszámolásával kapcsolatos árverésről. Erre ígéretet kaptam, hogy írásban megkapom a 
választ, én azt hiszem, hogy meg is kellett volna kapnom, nem a testületi ülés napján, lehet 
hogy már előtte, de semmilyen választ nem kaptam. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ez volt a kérdés? 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: egy hónappal ezelőtt feltettem a kérdést, ott van a 
testületi ülésnek a jegyzőkönyvében, és a mai napig vártam a választ, ami nem érkezett meg, 
ha ez a válasz létezik, akkor mondjuk a holnapi nap szeretném megkapni. Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Szerintem én többek füle hallatára 
válaszoltam neked a hivatalban, ezt majd szerintem neked le fogják írni, és akkor majd meg 
fogod jegyezni. Köszönöm szépen. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke, ügyrendben: bocsánat, csak reagálnék. Nem 
tudom, hogy melyik alpolgármestertől hangzott el az a válasz, hogy Cavintont kellene szedni. 
A Polgármesteri Hivatalban semmiféle választ nem kaptam az októberi testületi ülésen feltett 
kérdésemre, hozzáteszem, hogy nem is érdekelt volna, hiszen írásban kértem a választ, és 
írásba is kaptam ígéretet, tehát ez hangzott el a testületi ülésen, hogy írásban lesz válaszolva. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, akkor az ígéret megtörtént, tehát holnap megkapja a 
képviselő úr írásban a választ. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Én nem forszíroztam, hogy most 
szabjuk át teljesen a napirendet, bár jeleztem, hogy jó lenne az intézményeket érintő 
napirendeket előre venni, hogy ne kelljen végigülniük az egész ülést, és a számukra 
érdektelen napirendi pontokat is, de akkor a jövőre vonatkozóan kérném szépen, hogy így 
állítsuk össze a napirendet jó? Látom Polgármester asszony egyet ért. Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen. Elnézést. Még egy kérdést 
szeretnék feltenni a testületi ülésen, amit a bizottsági ülésen is feltettem már. Az 
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önkormányzatnak a régi ügyvédi irodájával való szerződése megszűnt, és a Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság  ülésén azt a kérdést tettük fel, hogy igaz-e az a hír, miszerint az ügyvédi 
irodának a volt tulajdonosát dr. Szotyori Judithot a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
alkalmazta. Milyen jogviszonyban áll a Fóti Közszolgáltató Nonprofit Kft-vel, és mikortól áll 
jogviszonyban? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Jegyző asszony szeretne válaszolni. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm. Az előző rendkívüli testületi ülésen a Fábry 
képviselő úr is megkérdezte tőlem ezeket, és azért nem kapott még rá választ, mert egy hete 
kérdezte a képviselő úr, tehát bőven benne vagyunk a határidőben. A jegyzőkönyv a tegnapi 
napon készült el, és amikor elkészül, én akkor tudom megnézni ezeket a kérdéseket. Ezeket az 
ügyvezető úr felé továbbítottam. Amint megkapom a választ, természetesen írásban meg 
tetszenek kapni. Köszönöm szépen. 
 
Fábry Béla képviselő, ügyrendben: én csak kérdezni szeretném, hogy a napirend előtti 
felszólalások a kérdések és a beszámoló az előző testületi ülés óta eltelt időszakról az 
ugyanúgy egybefolyik, mint korábban, vagy külön-külön?   
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nekem úgy tűnik. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: amikor az SZMSZ módosítás elénk került, én jól 
emlékszem javasoltam, hogy vonjuk össze az a) és b) napirendet, mert ennek így ilyen 
formában semmi értelme, hogy külön van napirend előtti felszólalás, és külön kérdés, 
interpelláció. Nem kell külön számozni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: magyarul, akkor a következőkben a meghívón ne így 
szerepeljen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: igen, köszönöm, de nem emiatt kértem szót, 
hanem azért, mert a 2012. 11. 10-én megrendezett I. Fóti Piac szervezőinek és mindenkinek, 
aki ezen részt vett, szeretnék mind a magam nevében, és remélem a Képviselő-testület 
nevében is köszönetet mondani. Ez a piac nem csak piac volt ezen a napon, hanem egy 
újonnan kialakult kis közösségi tér is, ahova az emberek szívesen jöttek. Nagyon jól sikerült, 
várják a következő ilyen rendezvényt és kérjük mindazokat, akik a szervezésben részt vettek, 
hogy folytassák ezt a munkát. Megköszönjük, hogy ilyen figyelmesen, körültekintően és 
alaposan megszervezték, hiszen voltak sokan, akik nem hittek ennek a piacnak a 
létjogosultságában, de a számok, adatok, a kilátogatók és a forgalom megcáfolta azt, hogy ne 
lehetne itt piacot szervezni. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönjük, és elsősorban dr. Vörös Mihály külső bizottsági 
tag, aki ebben oroszlánrészt vállalt. Nyilván a hivatalból is sokan, de ő volt az, aki összefogta 
az egészet, úgyhogy neki és a csapatának köszönjük az eddigi munkát és további sok sikert és 
eredményeket remélünk. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én most a tél beállta előtt 
szeretnék az utakkal foglalkozni, mégpedig a Géza fejedelem utcával, és azzal a kérdéssel, 
hogy a talaj mechanikai vizsgálata hol tart? Tehát tudunk-e erről valamit, hogy megfelelő-e, 
mert arra irányult a dolog, hogy az alépítménye annyira jó az útnak, hogy erre nyugodtan 
lehetne aszfaltot tenni.  
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A Kft. vezetőjétől szeretném megkérdezni a lakóknak tett ígéretéről, miszerint majd a nyáron, 
amikor rendesen tud ehhez a mart aszfalthoz hozzákötni a másik mart aszfalt, hogy ezt a 
kátyúzást nem végezte el. Ezt már rajtam is számon kérték, hogy nem tudunk hatni a Kft-re, 
hogy ezt ott megcsinálják, és igazából ott már valóban kaotikus állapotok uralkodnak a Géza 
fejedelem utcán. Természetesen tudom, hogy más utcáknál is vannak ilyen problémák, csak 
ez volt egy ígéret a Kft. vezetője részéről, és ezt kérik számon rajtunk.  
Azon kívül a József Attila utcának a szőnyegezése megtörtént, és annak kérném, hogy a 
Hivatal nézzen utána, hogy annak a garanciális határideje meddig tart, meddig volt az az idő, 
ameddig garanciális az úttest, mert nagyon sok helyen hosszirányú és keresztirányú repedések 
indultak el a József Attila utcán az aszfalt burkolatba. Ha most még ezt garanciába meg tudjuk 
csináltatni a vállalkozóval, ezt a hézagkitöltést, akkor megelőzzük a kátyúsodást, ha a 
garanciális időbe nem tudjuk elvégeztetni a vállalkozóval, akkor meg nekünk lenne 
kötelességünk megcsinálni, ezt a hézagkitöltéssel meg lehetne oldani.  
Ezen kívül köszönetet szeretnék mondani annak a lakóközösségnek, akik finanszíroztak egy 
olyan jelentős beruházást, mint a Fótliget előtti gyalogátkelőhely és csomópont kiépítése, 
úgyhogy én a fótligeti lakosok előtt megemelem a kalapomat, és nagyon köszönöm, hogy ők 
ezt megcsinálták. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Három kérdést szerettem volna megfogalmazni, de 
ebből az egyik kérdésre már kaptam választ, jelesül arra, hogy dr. Szotyori Judith dolgozik-e 
még a Kft-nél. Erre majd fogunk még kapni választ.  
A másik kérdésem is a Kft-vel kapcsolatos, én szeretném, hogyha itt tisztán látnánk, hogy az a 
szóbeszéd, ami a városban van és terjed, az igaz, vagy nem igaz? Ha most nem tudnak 
válaszolni, akkor kérem, hogy járjanak utána, hogy állítólag a Kft. ügyében az ügyészség 
valamilyen vizsgálatot kezdeményezett. Nem gondolom, hogy megnyugtató ez a hír. Ha 
viszont rémhír, akkor viszont egyértelműen és határozottan meg kell cáfolni. 
 A harmadik dolog, az egy korábbi Képviselő-testületi döntésünknek a végrehajtása. Ahogy itt 
hónapról-hónapra, vagy rendkívüli ülésről rendkívüli ülésre kapjuk a „kivágott fákat” magunk 
előtt, erre vonatkozóan volt a Képviselő-testületnek egy döntése, hogy át fog térni az 
elektronikus ügyintézésre, és adatkezelésre és így tovább. Lassan az év vége felé járunk, hogy 
akkor ebben az évben ezt megtakarításként átvisszük a következő évre, vagy mi lesz ennek az 
ügynek a sorsa.  
A Polgármesteri beszámolóval kapcsolatban is lennének észrevételeim, kérdéseim, bár ezt 
félve fogalmazom meg, mert szinte minden egyes alkalommal teszek fel kérdéseket, és 
választ is kapok arra vonatkozóan, hogy írásban majd megkapom a választ és eddig talán 
egyszer kaptam választ. A múlt alkalommal is tettem fel két kérdést, amire nem kaptam 
választ. Két kérdésre kaptam választ, de azt nem a Polgármester asszonytól, hanem a Jegyző 
asszonytól kaptam. Most is a Polgármester asszonytól szeretnék kérdezni, és remélem, hogy 
azt a rossz szokását, hogy nem válaszol, ezt meg fogja változtatni, és írásban meg fogja 
válaszolni.  
Az első kérdés, hogy a beszámolóban mindig az áll, hogy Ön merre jár és hogy ki 
mindenkivel tárgyalt, de soha nem kapunk tájékoztatást és a város lakói sem kapnak értelem 
szerűen tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy mi  volt ezeknek a tárgyalásoknak a tartalma? 
Ahol csak egy mondatban, ott egy mondatban, van ahol több mondatban, de érdemes lenne 
ezeknek a megbeszéléseknek a tartalmáról is valami tájékoztatást kapni. Nyilván olyan 
tartalommal, ami elmondható, hiszen ha valamilyen döntés előkészítési szakaszban van 
valami és még nem publikus, akkor nem lehet azt elmondani. Így az október 24-ei eseményről 
is érdemes lenne tudni, hogy akkor pályázhatunk, vagy nem pályázhatunk, milyen 
feltételekkel pályázhatunk. A november 5-ei eseménnyel kapcsolatban, hogy lesz-e 
kormányablak vagy nem, hogy lesz, mint lesz, ha nem miért nem lesz. Ez is egy fontos 
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kérdés. A Bricostore áruház igazgatója csak bejelentette, hogy ők kiszállnak ebből az üzletből,  
miről tájékoztatott, mit jelentett be, és végül a november 14-én az OTP jön-e, vagy nem jön? 
Ha igen, akkor mikor, vagy mi várható, azt gondolom, hogy ez sem egy mellékes dolog 
elsősorban a város azon polgárainak, akik az OTP-nél vezetik a számláikat. Úgyhogy ezekre a 
kérdésekre szeretnék választ kapni. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, akkor most válaszolnék. Az ÁROP pályázattal 
kapcsolatban, azt hiszem, hogy Gráf Mihály képviselő úr kezdeményezte ezt a tájékoztatót. 
Tehát ez egy tájékoztató volt erről az ÁROP pályázatról. Megmondom őszintén, hogy ennek 
csak egy részén tudtam ott lenni.  
November 5-én a Jegyző asszonnyal voltunk bent a Kormányhivatal Főosztályvezetőjénél dr. 
Fehér Edinánál, őt javasolták, hogy ezzel kapcsolatban keressük meg. Beadtunk egy kérelmet, 
ugye erről a testület is döntött. Tehát beadtunk egy kérelmet, hogy szeretnék kormányablakot 
létrehozni, beleírtuk az indokainkat, egyenlőre erre válasz még nem érkezett.  
A Bricostore áruház részéről csak annyit mondtak, hogy visszaesett a forgalom, azt itt nem 
mondták ki, hogy kivonulnak, erről csak másnap értesültem.  
Az OTP már korábban is keresett helyet itt, hogy fiókot nyisson, átbeszéltük, hogy milyen 
lehetőségek vannak, hogy milyen épületek jöhetnek szóba. A műszaki osztály küldött 
részükre egy listát, szóba került az Ifjúsági Ház, annak az alsó szintje, amit már korábban is 
néztek, de visszautasították. Ezt az előző testületi ülésen is elmondtam, amikor nem lett 
megszavazva ez a felújítás, hogy az épület műszaki állapota miatt nem tudják ott elképzelni. 
Egyenlőre tovább még nem jutottunk ezzel kapcsolatban. Nem tudom, kielégítő volt a válasz? 
 
Fábry Béla képviselő: tudomásul vettem. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen a szót. Először is arról szeretnék 
beszélni itt is, és szeretném, hogyha ez az újságban is kapna némi publicitást, hogy a mostani 
Zöld Híd-tól kapott számlákkal mindenki kapott egy levelet. Jó lenne, ha ez a levelet 
mindenki alaposan áttanulmányozná, mert a szolgáltatásba a Zöld Híd Régió Kft. tervez 
változtatásokat. Egészen pontosan olyan jellegűeket, hogy az egész városban keddi napon 
fogják gyűjteni a kommunális hulladékot, tehát nem lesz az, hogy minden nap jönnek Fótra, 
hanem egy nap legyűjtik egész Fótot.  
Nagyon sok reklamációt kaptunk a nyár folyamán a zöld hulladék elszállítással kapcsolatban, 
hogy a havi egyszeri zöld hulladékszállítás, az ritka és nagyon berohad a zsákba levágott fű, 
ezért ők úgy döntöttek, hogy kéthetente fognak zöld hulladékot elszállítani és a következő 
héten pedig a szelektív hulladékot. Tehát egyik héten a zöld hulladékszállítás, a másik héten 
pedig szelektív hulladékszállítás lesz. A lomtalanítás és hasonló dolgok azok hasonlóképpen 
fognak történni talán, mint az idei évben. 
Megint kihelyezték a hamugyűjtő konténert a Kft-hez, ahová lehet vinni a hamut.  
Itt azért szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy mindannyian ismerjük azt a szokást, hogy 
régen, amikor még döntő többségében nem voltak szilárd burkolattal ellátva az utak és 
szénnel-fával fűtöttek minden háztartásban, nem is volt vezetékes gáz, akkor megoldás volt, 
hogy az út közepére kiborították a hamut, és az útnak a szintje szépen emelkedett és az évek 
folyamán elérte az ablak, parapet magasságot. Én már most láttam utcára kiborított hamut, én 
nem szeretném, ha ez megint bevált módszerré válna, mert ma már ezt nem így kell 
elhelyezni.  
Tehát itt a közterületesek figyelmét szeretném fölhívni, ezeknek az ellenőrzésére. 
Direkt vártam a napirend előtti felszólalásommal, hogy Fábry képviselő úr majd szóba fogja 
hozni a Simó Attilának a munkaügyi perét, de ezt nem tette. A Simó Attila munkaügyi 
perében, Simó urat információim szerint elutasították, elmarasztalták, és talán kimondták azt 
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is, hogy jogtalanul kötöttek vele szerződést az Önkormányzattól. Én ennek várom, majd az 
ítéletét, és jó lenne, ha ezt is nyilvánosságra hoznák azok, akik egyébként minden ilyen 
információt nyilvánosságra szoktak hozni. Köszönöm szépen. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Földi Pál képviselő úrnak szeretnék 
az első kérdésével kapcsolatban információt adni, illetve ha ez nem elégséges, akkor még 
Csákai Gyula fog tudni a hivatal részéről ennél hivatalosabb információt nyújtani. Tehát 
konkrétan a szakértői vizsgálatot éppen azért kértük a Géza fejedelem utca tekintetében, és 
erre a Képviselő-testület bólintott rá korábban, hogy az ott levő útalapot és burkolatot 
vizsgálják meg abból a szempontból, hogy az a továbbiakban milyen módon használható föl. 
Tehát a vizsgálat októberben megtörtént, és arra szeretnénk választ kapni, hogy szélsőséges 
esetben elegendő-e ráhúzni egy újabb aszfaltréteget és akkor az már örökérvényű, vagy 
hosszútávon megoldás, vagy az olyan szinten nem alkalmas már semmire, hogy föl kell 
szedni és teljesen újra kell az egész tükröt kiszedni és az útalapot megépíteni. Tehát e között a 
két szélsőség között valahol majd a szakértő megállapítja, hogy mi az igazság, és erre az az 
ígéretük, ha jól emlékszem Csákai Gyula szavaira, hogy két-három héten belül ez a válasz 
meg fog érkezni a szakértő részéről. Köszönöm. 
 
 
b) Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb eseményeiről.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, egyéb hozzászólást nem látok. 
Felteszem szavazásra a polgármesteri beszámolót. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A Képviselő-testület Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb 
események tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

516/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Polgármesteri beszámoló 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 
1. napirend:  Döntés „a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP 

pályázattal kapcsolatos pályázatíró feladatok 2” elnevezésű 
közbeszerzési eljárásról. (367.sz. anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Bartos Sándor alpolgármester úrnak megadnám a szót, mert 
ő az előterjesztő, és ez anyag már sokadszor kerül elénk. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: köszönöm a szót Polgármester asszony. A bíráló bizottság 
véleménye le van írva az előterjesztésben. Egyéb hozzáfűznivalóm nincs, itt van a szakember, 
ha kérdés van a testület részéről, akkor azt legyenek szívesek tegyék meg. Köszönöm. 
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Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, nekem egy kérdésem lenne, ami 
a tegnapi Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén merült föl. Arról kaptunk tájékoztatást, hogy a 
beérkezett ajánlatok közül kivétel nélkül mindegyik ajánlatot beadó vállalkozó a Képviselő-
testület által meghatározott minimum 5%-os kötbért kiemelten magasnak tartja. A kérdésem 
az volt, hogy ez az 5% érvényességi feltételként szerepel-e az ajánlattételi felhívásban, vagy 
bármilyen más opcióként. Ha nem érvényességi feltétel ehhez, akkor látni kéne, és mehetünk 
tovább, viszont ha érvényességi feltétel, akkor viszont más a helyzet. 
 
Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó: Tisztelt Képviselő-testület! Az 5%, az a szerződést 
biztosító mellé kötelezettségként a felhívásban megjelent, de ez a szerződésnek a része, tehát 
ezt az ajánlattevőknek el kellett fogadni. A tények azt mutatják, hogy háromból három nem 
fogadta el, egyik egyáltalán a kötbér alkalmazását sem fogadja el, illetve ketten nem fogadták 
el, abból az egyik a tárgyaláson visszalépett, tehát a kötbért elfogadja, csak a mértékére tett 
egy tized nagyságrenddel, az 5-höz képes 0,5-ös ajánlatot.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a választ. Már csak az merült föl 
bennem, hogy egyébként nem igazán értem, hogy miért tiltakoznak a kötbér ellen. A kötbér az 
olyan, mint egy ügyvédi felelősségbiztosítás, létezik, tudunk rá hivatkozni, de hogyha baj van, 
akkor rettenetesen nehéz egy forintot is behajtani belőle. Ebből a kötbérből is nyilván csak 
akkor lesz valami, ha el is fogadják, hogy a szerződésben ez úgy szerepel kitételként, hogy ha 
az ő hibájukból bekövetkező bármilyen hiba miatt mi lecsúszunk pályázatról, vagy 
visszautasítják, stb. Akkor is nyugodtan azt mondhatja, hogy nem az ő hibája, mi pedig 
pereljük be őket, és majd a bíróság jogerősen kimondja hogy az ő hibája, akkor tudunk kötbért 
lehívni, addigra meg megszűnik a Kft. Ezzel csak arra akartam kilyukadni, hogy aki még ezen 
dolgok ismeretében is tiltakozik a kötbér vállalása ellen, az komolytalan piaci szereplő. 
Építési vállalkozóknál 7-8-10%-os kötbért is ki szoktak kötni egyre több esetben 
magánemberek, ha én odamegyek és megbízom bármilyen kis sufni építésével 10%-os kötbért 
kikötök és tízből már nyolc vállalkozó bevállalja a kötbért, mert neki munka kell, neki pénz 
kell. Ha nem akar kötbért fizetni, akkor egész egyszerűen csak végzi a dolgát. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: azzal szeretném pontosítani az elhangzottakat, hogy 
a bíráló bizottság a második lépésben a tárgyalásos fordulóban idáig jutott. A bíráló 
bizottságnak nincs arra jogosultsága, hogy a megtett ajánlatokat bírálja, mivel KT 
határozatban szerepelt a mérték, ezért kértük mi azt, hogy kerüljön vissza a Képviselő-testület 
elé az „A” határozatban az van, hogy ha lecsökkentjük az 5% mértékét, akkor folytatódhat a 
további eljárás, amennyiben nem, ragaszkodunk az eredetihez, akkor a „B” határozati javaslat 
következik, azaz új eljárást kell kiírni. Erről fog most a Képviselő-testület döntetni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az „A” határozati javaslatnál szeretném kérni a 
javaslatokat, hogy mennyire csökkenjen le a százalék. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: igen, az eredetihez képest 0,5%-ra, tehát a tized 
részére. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ha ezzel elfogadjuk, akkor ha jól értem, folytatódhat tovább 
az eljárás. Egyéb hozzászólást nem látok, akkor feltenném az 5%-ról 0,5%-ra való 
csökkentést. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 2 tartózkodás, - elutasítva.  
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517/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 

pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásról. (367.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy: 
„a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 
pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárás bíráló bizottsága javaslata alapján a 
476/2012 (X.17.) Kt. határozat 2.b pontjában meghatározott minimum kötbér mértékét 5%-ról 
0,5 %-ra csökkenti. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: akkor lenne egy módosító javaslatom, a 2%. Ha 
most a 0,5-ot nem fogadtuk el, az 5%-ot meg a pályázó sem fogadja el, akkor újat kell kiírni. 
Én mos javaslok egy 2%-ot, de inkább bocsánat legyen 3%. A tárgyalási szakaszban ez a 3% 
legyen eléjük téve. 
 
Földi Pál képviselő: én megértem Szabó Mihály aggodalmát, hogy ez folyjon le, de mi van 
akkor, hogyha a 3%-ot sem fogadják el? Miért nem jobb, ha valami olyan rugalmas dolgot 
fogadunk el, hogy a tárgyaló bizottságnak adjuk felhatalmazást arra, hogy tól-ig tudjon 
alkudozni. Bízzunk már meg annyira a tárgyaló bizottságban, hogy nem a 0,5-höz fog 
közelíteni. Én akkor azt mondom, hogy 1-3% között legyen. Tehát mi a tárgyaló delegációt 
felhatalmazzuk erre. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felkérem Dobsa Sándort, hogy válaszoljon arra, hogy 
lehetséges-e ez tekintettel a közbeszerzésre. 
 
Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó: köszönöm szépen, bár ez nem annyira 
közbeszerzési kérdés, mint inkább tárgyalás technika. Én azt gondolom, hogy mivel ők ezt 
leírták, ezt a 0,5%-ot, és csak egy olyan ajánlattevő volt, aki rögtön elfogadta ezt az összeget, 
illetve ő ajánlotta a tárgyaláson, a másik pedig csak akkor írta le ezt, mivel a tárgyaláson nem 
fogadta el, csak később írásban megadta a választ. Én azt mondom, hogy már az 1% is igen 
magas, tehát én nem őket képviselem természetesen, tehát nem tudom megmondani, hogy el 
fogják-e fogadni, de könnyen lehet, hogy nekik a 0,5% lesz az elfogadható. Azon tudunk 
szerintem tárgyalni, hogy milyen feltételek mellett, tehát milyen hibák, illetve mulasztások 
esetén lehet alkalmazni a kötbért. Én értem, hogy jó lenne magasan meghúzni ezt a határt, de 
szerintem már az 1% is magas lesz. Ez nem közbeszerzési kérdés. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Szerintem többen nem értik, hogy 
miért vagyunk néhányan ennyire elkötelezettek amiatt, hogy legyen kötbér, vagy ne legyen 
kötbér. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy volt egy városközpont tervpályázat még az 
előző ciklusban, de lehet hogy kettő is, és a „második 13 utca is,” és  mindkét pályázat még 
föl sem tudott állni a start vonalra, mert a pályázatíró bizonyos dokumentumokat nem csatolt. 
Az egyiknél nem csatolt egy CD-t, a másiknál nem csatolt más valamit, ennek a felelősségét 
szeretnénk csak megkövetelni. Ha valaki elvállal egy munkát, viselje annak a felelősségét, 
hogy igenis pontosan fog dolgozni. Nem szeretnénk mi, hogy garanciát adjon arra, hogy mi 
ezen nyerni fogunk, ő arra adjon garanciát, hogy amit neki el kell végeznie, azt pontosan el 
fogja végezni. Ezzel kapcsolatban én úgy tudom, hogy a bíráló bizottság is már számtalan 
dolgot a tárgyalás alapján fölajánlott, hogy az utolsó nap irategyeztetés, ennek az elfogadása, 
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aláírása, teljességi nyilatkozat tételek, részünkről és részükről is minden benne van a 
pályázatban, aminek benne kell lenni. Tehát nem szeretnénk úgy járni, hogy banális hiba 
folytán a rajtvonalra sem tudunk odaállni, ennyi az oka a kötbérnek. Ha valaki ezt nem tudja 
elvállalni, akkor lehet, hogy azt kell mondjam, hogy ne írjon Fóton pályázatot. Köszönöm 
szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, Szabó Mihály képviselő urat kérdezem meg, 
mert volt egy korábbi javaslata a 3%-ra, hogy ezt fenntartja-e továbbra is?  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én fenntartom továbbra is a 3%-ot. Én megértem 
Földi Pál javaslatát az 1-3%-ra, de itt többen is mondták, hogy abból biztos, hogy 1% lesz. Ha 
ezt mi most megszavazzuk, akkor mindenki tudni fogja, hogy 1% az alsó határ, nem csak mi, 
hanem azok is, akik ott lesznek a tárgyaláson, és akkor 1% lesz. Én a 3%-ot fenntartom, ha a 
testület úgy dönt, hogy nem, akkor nem. Akkor majd Földi Pál javaslatáról kell szavazni, az 
elhangzás sorrendjében tegyük föl. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem Szabó Mihály képviselő úr javaslatát a 
3%-ot. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 1 tartózkodás, - elutasítva.  
 

518/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 

pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásról. (367.sz. anyag) 
 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy: 
„a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 
pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 476/2012 (X.17.) Kt. határozat 
2.b pontjában meghatározott minimum kötbér mértékét 5%-ról 3 %-ra csökkenti. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 
Földi Pál képviselő: én csak azért vagyok mindig még mellette, hogy ne kerüljön még 
egyszer ide vissza ez az anyag, mert utána két tized százalékok miatt fog majd folyamatosan 
visszajönni az anyag, meg megint és megint, csak toljuk tovább. Én mindenkitől egyfajta 
rugalmasságot várok, ezért javaslom azt, hogy legyen már olyan felelősségteljes ez a bíráló 
bizottság, hogy igen is tudja, azt hogy mi a 3% felé szeretnénk menni. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem Földi Pál képviselő úr javaslatát, tehát az 
5%-ról a 1-3%-ra csökkenjen a kötbér, és felhatalmazzuk a bíráló bizottságot, hogy erről ők 
tárgyaljanak. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 2 tartózkodás, - elutasítva.  

 
519/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés „a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 
pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásról. (367.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy: 
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„a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 
pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 476/2012 (X.17.) Kt. határozat 
2.b pontjában meghatározott minimum kötbér mértékét 5%-ról 1-3 %-ra csökkenti.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm. Valamennyi időnk még van, hiszen ez 
a pályázat még társadalmi egyeztetésen van. Valószínűsíthető, hogy az idén még nem lesz 
kiírva. 
 
Fábry Béla képviselő: bocsánat, de 1,85%-os kötbért javaslok. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem Fábry Béla képviselő úr javaslatát, az 
1,85%-ot. Több ilyen jellegű javaslatot nem teszek fel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazat, 5 ellenszavazat, 2 tartózkodás, - elutasítva.  
 

520/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 

pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásról. (367.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy: 
„a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 
pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásban a 476/2012 (X.17.) Kt. határozat 
2.b pontjában meghatározott minimum kötbér mértékét 5%-ról 1,85 %-ra csökkenti.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor a „B” határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

521/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés „a megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 

pályázatíró feladatok 2” elnevezésű közbeszerzési eljárásról. (367.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a megújuló energiával 
kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos pályázatíró feladatok 2” 
elnevezésű közbeszerzési eljárásra benyújtott mindhárom ajánlatot érvénytelennek 
nyilvánítja, és ennek alapján az eljárást eredménytelennek nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 478/2012. (X.17.) KT. 
határozat 2.b. pontját hatályon kívül helyezi. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a megújuló energiával 
kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos pályázatíró feladatok 2” 
elnevezésű közbeszerzésre új ajánlattételi eljárást kíván indítani, és felkéri a polgármestert, 
hogy az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele érdekében tegye meg a szükséges 
intézkedéseket. 
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4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri  és felhatalmazza 
a polgármestert, hogy a beérkező ajánlatok közül, az összességében legelőnyösebb ajánlatot 
fogadja el. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót 
Város Önkormányzata nevében a nyertes ajánlattevővel „a megújuló energiával kombinált 
épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos pályázatíró feladatok 2” elnevezésű 
pályázatírói közbeszerzésre vonatkozó szerződést kösse meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ajánlattételi felhívás kiírására: a döntést követő 3 napon belül; a 
költségvetés módosítására 2013. február 28. 
 

 
2. napirend:  Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló, többször módosított 18/2007. 

(VIII.16.) KT rendelet módosítása tárgyában.(330.sz.anyag) 
 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok megtárgyalták, a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottságnak vannak módosítási javaslatai a fenntartási költségre vonatkozóan. Az EEB 
véleménye megegyezik a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleményével. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: a bizottság határozata azt foglalja magába, hogy az 
1000Ft/év/tulajdonos, tehát ez a minimális összeg maradjon meg. Az előterjesztés ugyan 
tartalmazza azt a variációt, hogy ez megszűnne, de az volt a véleményünk, hogy vannak az 
embereknek mindenféle vagyontárgyai, amik után bizonyos minimális járulékokat, adókat 
fizetni kell. Mondok egy példát, mindenféle közműszolgáltatással kapcsolatban vannak ezek 
az úgynevezett hálózat fenntartási vezeték díjak, amiket akkor is fizetünk, ha nincs gáz, vagy 
nem kapcsoljuk fel a világítást, tehát ezeket akkor is fizetni kell. Én azt hiszem, hogy a 
mezőőri járulék is egy ilyen összeg. Én tudom jól, hogy ezek a körülbelül 14.000 db. kis 
területű, jellemzően pár 10-100-200 nm2-es ingatlanok azok, amik a túlnyomó többségét 
számszerűleg kiadják a mezőőri járulékoknak, de úgy gondolom, ha valaki az 1000/Ft/év 
mezőőri járulékot nem tudja kifizetni a 100-200-300 nm2-es ingatlanra, akkor azt hiszem, 
hogy attól a pár nm2-től meg kell szabadulnia. Volt már ilyen is, több fölajánlás volt az 
Önkormányzatnak, jelenleg is vannak bent a Polgármesteri Hivatalban ilyen felajánlások.  
A 65 Ft/nm2-t szintén elfogadtuk, ez még az a mérték, ami az 1000 Ft-os értékhatárt még nem 
változtatja meg, tehát ezek olyan kis területű telkek, hogy ez a 65 Ft/nm2 – el számolva sem 
fogják átlépni az 1000 Ft-os határt, viszont az ennél nagyobb területeknél egy magasabb 
összeg fog befolyni. Jelenleg nem tudom pontosan, de olyan 15-16 millió forint a mezőőri 
járulék bevétel?   
 
Háttérből válaszolnak, de nem hallatszik pontosan, ezért nem jegyzőkönyvezhető. 
 
A kiadás az egy elég érdekes dolog, felmerül bennem a kérdés, hogy mikor Kiss Géza 
köztisztviselő ül az asztalnál és a havi 8 órájáért mondjuk, felveszi a havi 180.000 Ft-ot, azt a 
180.000 Ft-ot akkor is fölveszi, hogyha havonta 3 órában nem postáz mezőőri járulékról szóló 
csekkeket. Ezért nem értem, hogy miért kell a rezsiköltséget rászámolniuk, biztos megvan 
egyébként a maga oka, de én nem hiszem, hogy ez a költségeket ilyen jelentősem 
megnövelné. Viszont ezzel kapcsolatosan van egy másik javaslat is, ami 500 Ft-ra 
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csökkentené a minimum járulékot, akkor ez az 500 Ft kifejezetten veszteséget termelne még. 
Tehát ezt azért gondoljuk át. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: egy kis pontosítást szeretnék, illetve kiegészítést. A 
JÜSZB bizottságnak a lapján 65Ft/nm2 a javaslat az eredeti rendelet tervezet javaslatban 
pedig 65Ft/100 nm2, a nullákkal ott óriási a különbség, mert ugye 1 ha az 10.000 nm2. A 
65X10.000, azért nem annyi. A másik pedig az, amiből ez a dolog kiindult, lakossági 
megkeresés történt a képviselők felé, amikor a kárpótlás és a részarány során az idős 
tulajdonosok megkapták a földjüknek a töredékét. Sajnos most jön el az az idő, hogy kihalnak 
az eredeti tulajdonosok, és az örökösök, három gyerek, négy gyerek, kettő gyerek, megörökli 
azt a területet. Ha az új tulajdonosnak nincsen más földdel összevonandó területe, nem tudják 
összevonni a hivatalba, akkor az a helyzet áll elő, hogy van egy terület, amire kellett volna 
fizetni 650 Ft-ot, vagy 800 Ft-ot, de minimum 1000 Ft., ha megöröklik hárman, akkor 3000 
Ft-ot, mindenki külön-külön 1000 Ft-ot fizet. Én úgy gondolom, hogy ezt a lakossági 
megkeresést figyelembe kell venni, jogosnak éreztük. Azért kértük azt, hogy nézzük meg, 
hogy mi ennek a bevételi-kiadási oldala és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ezért nem 
támogatja a teljes eltörlését ennek az 1000 Ft alatti költségeknek, tehát úgy gondoltuk, hogy 
fizessenek, viszont a pár 100 nm2-t, azt 27 Ft-ról 30 Ft-ra emeltük. Még az infláció alatt sincs 
az az összeg, amivel most ezt javasoljuk emelni, és a minimum 1000 Ft-ot a rendeletben 
kívánjuk minimum 500 Ft-ra csökkenteni. Az előterjesztésben kimutatásra került, hogy a 
hivatalnak ez az adminisztráció 315 Ft-ba kerül, és ha ezt másképp oldja meg, mert meg tudja 
oldani másképpen a kihordást, akkor még ennyibe sem kerül, úgyhogy én kérem, hogy a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak a javaslatát fogadja el a Képviselő-testület. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, természetesen 65Ft/100 nm2-ről 
beszélünk, rosszul van leírva a véleménylapon. Azért is fogadtuk el ezt az összeget, mert az 
előterjesztés szerint ezzel az összeggel kalkulálva, illetve számolva az önkormányzatnak nem 
kell kiegészítenie a mezőőri szolgálatnak a költségeit. Tehát jelen pillanatban a befolyt 
mezőőri járulékok nem fedezik a mezőőri szolgálatnak a teljes költségeit, azt még egy 
jelentős összeggel ki kell egészíteni, 65 Ft/100 nm2-nél azonban az Önkormányzatnak már 
nem kellene egy forintot sem hozzátennie. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tekintettel, hogy a PFB és az EEB véleménye azonos, 
először ezeket a módosításokat teszem fel. Az első az, hogy a fenntartási költség a 27,00 
Ft/100m2/év (2.700,- Ft/ha/év) költségről 30,00 Ft/100m2/év (3.000,- Ft/ha/év) fenntartási 
költségre módosuljon. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 1ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A következő módosítás az volt, hogy minimum 1.000,- Ft/év/tulajdonos (használó) fenntartási 
költség minimum  500 Ft/év/tulajdonos (használó) fenntartási költségre csökkenjen. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, 1ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Fábry Béla képviselő: csak hogy tiszta legyen bennem a kép, tehát az előző döntésünk az azt 
jelenti az a 27Ft/100 nm2, és nem fogadtuk el a 65 Ft/100 nm2-t mert az nem is került 
szavazásra, ha jól értem, hogy akkor a fóti földtulajdonosok földjének a védelmére létrejött 
mezőőri szolgálatot az Önkormányzat ki fogja egészíteni 5,2 millió forinttal. Erről van szó? 
Tehát a fóti földtulajdonosoknak a földjének a védelmét az Önkormányzat jelentős összeggel 
fizeti. 
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Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: az állam is ad hozzájárulást ehhez a feladathoz. A 
másik dolog meg az, hogy ne fogalmazzunk ilyen sarkosan, hogy kiegészíti, mert az 
Önkormányzatnak fejből nem tudom, de Bartos képviselőtársam rögtön mondja-35 ha- saját 
tulajdonú földje van.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Béla, a rendeletben benne van, hogy az erdő területére nem vonatkozik, a bekerített telekre 
nem jár, arra nem lehet kérni, úgyhogy most azt ne kérje tőlem, hogy megmondjam, hogy 
mekkora a földtulajdonosoknak a földje. Egyébként van másik megoldás is, meg kell nézni a 
költségre, hogyan lehetne más módon ezt a feladatot elvégezni. A Földi Pál képviselő úr tett a 
múltkor egy ajánlatot, hogy nézzünk utána, hogy más településen hogy csinálják, és anélkül, 
hogy az embereket elküldenénk, lehet, hogy egy másfajta szervezéssel a kiadási részt kellene 
csökkenteni. Úgyhogy ez a dolog tovább vitatandó. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, én csak azért akartam tisztázni ezt a kérdést, mert a 
múltkori rendkívüli testületi ülésen egy 310 millió nettó önerős feladatot vállaltunk magunkra 
és az a kérdés, hogy ezeket a feladatokat még milyen nagyságrendben terheljük a következő 
érve, miközben meg azt az adóbevételt, amivel számoltunk, a közműadót, azt az állam ugyan 
25%-kal felemelte, de  úgy ahogy van, azt nem adja az Önkormányzatoknak, hanem magához 
vonta. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a rendeletet teszem fel az elfogadott módosításokkal 
szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
 

 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
31/2012 (XI.30.) önkormányzati rendeletét 

a mezei őrszolgálatról szóló 
18/2007. (VIII.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a rendelet kihirdetésére és közzétételére: 2012. november 30. 

 
 
 

3. napirend:  A települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkormányzati 
rendelet módosítása.(355.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az előterjesztő a Jegyző asszony, ezért megkérném, hogy 
tájékoztassa a jelenlévőket. 
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm szépen. Az előterjesztést tárgyalta mindhárom 
bizottság. A Kormányhivatalnak az álláspontja ismertté vált. Álláspontom szerint teljesen 
alkalmas az előterjesztés a döntéshozatalra, elő lett készítve, kérem a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy döntsenek ebben a tárgykörben, másrészt pedig itt szeretném tájékoztatni a 
testületet, hogy Tóth András fóti lakos írásban eljuttatta hozzám azon szándékát, hogy 
szeretné a mai nap szóban is ebben kiegészíteni az előterjesztést. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor megadom a szót Tóth András Tamásnak. 
 
Tóth András Tamás fóti lakos: köszönöm a szót. Tisztelt Képviselő-testület! Lényeg az 
egészben az, hogy tegnap volt szerencsém a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén részt venni, 
ahol megtárgyalták többek mellett a 355-ös számú előterjesztést is. Egyébként azért olvasom 
föl, hogy a későbbiekben nehogy valami probléma legyen belőle. Sajnálatos volt hallani, hogy 
van olyan képviselő, aki az előterjesztés alapgondolatát a törvényesség helyreállítását nem 
tette magáévá, sőt mondvacsinált ürüggyel nem szavazta meg az előterjesztést. Nem észlelte, 
hogy egy olyan előterjesztés van előtte, ami nem a különböző űrméretek arányosságával 
foglalkozik, hanem egy nagyon egyszerű eljárással. A felügyeleti szerv által megszabott 
törvényesség helyreállításával. Figyelmen kívül hagyta a törvényességi felhívás azon részét, 
amely egyértelműen megállapítja, hogy a 60 l-es kukára vonatkozó díjtételt nem lehet emelni 
2012. április 15-től, hiszen a 2010-es díjtétel már magasabb volt az arányos díjnál, ezért 
maradt az előterjesztésben a 2011-es díjmegállapítás szinten. A következőkben Pozderka 
Gábor még valótlan adatokat is felhozott törvényre hivatkozva, például a 3000 Ft-os lerakási 
járulék, a 100 Ft-os felügyeleti díj vonatkozásában. Talán saját elgondolásai és a Zöld Híd 
Közszolgáltató védelmében? Arra hivatkozott, hogy törvény írja elő ezeket a járulékokat, 
holott ilyen törvény még nincs elfogadva. De azt is felvetette, hogy amennyiben a 
Közszolgáltató kompenzálja a jogszabályellenes többletbevételét, január és április 14-i 
időszakra, akkor, és egy körülbelüli idézet „nem gondoljátok, hogy a Közszolgáltató nem 
fogja beépíteni a 2013-as díjába ezt a veszteséget”. Elfelejtkezett, talán szándékosan, hogy 
már 2012. október 25-i Társulási Tanács ülésen – gondolom jó magasra emelt kézzel – 
elfogadta a díjemelést 32,284 Ft összegben.  
 
A háttérből Pozderka Gábor alpolgármester úr szól, hogy a papíron 33-at írt. 
 
Bocsánat 33.000, javítom, köszönöm. Így ismét bebizonyosodott, hogy valótlant állított a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén, illetve az előbb bizonyított hamis információval 
feltételezhetően befolyásolni óhajtotta a grémium döntését. Sőt a kiszivárgott szadai 
polgármester úr levele kapcsán még arra is vetemedett, hogy hazugnak állítsa be a levél 
tartalmát, ezzel a levél íróját is. Az viszont már csak hab a tortán, hogy előadta Pozderka 
Gábor, hogy 2012. januárjában hoztak egy rendeletet az 5,5%-os díjemeléssel kapcsolatosan, 
kérdésemre, hogy miért nem észlelték már akkor, hogy törvénysértő a hulladékdíj emelési 
rendelet, válaszként elmondta talán ironikusan, hogy nem mindig szokta olvasgatni a Magyar 
Közlönyt. A kérdésem, miszerint: a Hivatal hulladékügyben illetékes dolgozója, miért nem 
figyelmeztette erről a törvényi változásról a Képviselő-testületet;- válasz nélkül maradt. 
Felvetődött továbbá, hogy amennyiben a Képviselő-testület nem fogadja el a törvény 
helyreállítását célzó előterjesztést, akkor várhatóan vesztes bírósági per elé néz az 
Önkormányzat, ami tetemes felesleges költséggel járna. Azt gondolom, hogy a 355-ös számú 
előterjesztés 4-es számú mellékletében csatolt Kormányhivatal egyértelmű jogszabályra 
hivatkozó törvényességi felhívásának alapján jómagam is kérem a Képviselő-testületet, hogy 
a törvényességet állítsa helyre. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: bocsánat, arra szeretném kérni, úgy tudom, hogy ezt 
megkapták a képviselők ezt a levelet. 
 
Tóth András Tamás fóti lakos: nem kapták meg, én a Jegyző asszonynak adtam csak, hogy 
miről is fog szólni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én viszont arra szeretném kérni, hogy röviden foglalja 
össze, mert ezt végül is megkaphatják a képviselők. 
 
Tóth András Tamás fóti lakos: jó, még egyetlen egy gondolat van csak, hogy állítsa helyre a 
Képviselő-testület a törvényességet, valamint határozzanak, hogy megfelelően, határozott 
eréllyel szólítsák fel a Közszolgáltatót, a Zöld Híd Régió Kft-t a jogtalanul beszedett díjak 
azonnali kompenzálására. Köszönöm, hogy meghallgattak. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester, ügyrendben: köszönöm szépen. Kénytelen voltam, 
egyrészt örülök neki, hogy fölolvastad, örülök neki, hogy Jegyző asszonynak odaadtad szó 
szerint, mert így legalább nem lehet letagadni, hogy mi is van benne. Én úgy gondolom, hogy 
a közösségnek a tájékoztatásának a pontossága az egy nagyon fontos dolog, és ha valaki itt 
valótlant állít, akkor az félrevezeti a közösséget. Ebben a levélben rengeteg minden nem igaz 
állítás szerepel.  
Kezdem az elején, arányos díj. Az, hogy a Kormányhivatalban az ezzel foglalkozó jogász 
hölgy nem érti meg azt, hogy a 60-80 l-es hulladékgyűjtő edény nem azért van úgy leírva, 
hogy a 60 l-re ennyi díjat kell fizetni, a 80 l-re meg annyi díjat kell fizetni. Számtalanszor 
kifejtették már ezt nálam szakavatottabb emberek is, hogy egy kukának szinte mindegy, hogy 
mennyi az űrtartalma, mert amikor ki kell érte menni ugyanazzal az autóval, ugyanazzal a 
technikával mennek ki, ugyanazzal a mennyiségű üzemanyaggal mennek ki, teljesen 
mindegy, hogy 60 l-es, vagy 80 l-es. Tehát itt az arányosítás az nem teljesen jogos és igaz.  
Azt a kitételt, hogy törvényre hivatkoztam ez így volt. Valóban az új Hulladékgazdálkodási 
törvény előír egy 100 Ft/lakos-nem tudom pontosan mi a neve-felügyeleti díjat, ami a Zöld 
Híd Régió Kft-nél összesen 30 millió forintot jelent, igaz ez csak 100 Ft/lakos, és ezt be kell 
építeni a díjba. Az új Hulladékgazdálkodási törvény előír különböző lerakói díjakat, attól 
függ, hogy a keletkezett hulladékot milyen állapotában és minőségében rakják le, 1500-3000 
Ft, vagy még több is, viszont ez a törvény nem volt teljesen jól értelmezhető. Ezt a 
Köztársasági Elnök úr nem is írta alá, hanem visszaküldte az Országgyűlésnek megfontolásra, 
de a törvényalkotó szándéka az az, hogy itt ilyen díjakat be fog vezetni.  
Amit Te leírsz, hogy én hogy emeltem a kezemet, ezt Te nem tudhatod, mert nem voltál ott, 
de ha megkérdezel, nagyon szívesen elmondom és akkor legalább nem valótlant kell leírnod, 
hanem igazat. Valóban megszavaztam, elfogadtam én is a jövő évi díj tervezésnek a 
koncepcióját, de ez hogy csak leírod a 33.284 Ft-ot, ez megint félrevezető és félretájékoztatja 
az embereket. Ha nem lesz lerakói díj, akkor ez nem ennyi lesz. Ha 1500 Ft lesz tonnánként, 
akkor sem ennyi lesz. Ha 3000 Ft lesz tonnánként, akkor ennyi lesz.  
Az, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén én valótlant állítottam, az ebből nem 
értelmezhető, és az, hogy én hazugnak állítottam a Vécsei László képviselő urat, azt meg 
kifejezetten visszautasítom, nem állítottam hazugnak. Azt mondtam, hogy a Vécsei László, 
ezt a gondolatait elmondta a Társulási Tanács ülésen is, ott sem kapott támogatást és 
többséget. A jelenlévő 60 körüli polgármesterből azt hiszem 3-an vagy 4-en szavaztak a 
Vécsei úrral együtt, 8-9-en tartózkodtak, az összes többi elfogadta a költségvetési koncepció 
tervezését. Az általa írt levélre egyébként nagyon sajnálom, hogy csak az szivárgott ki, mert 
ki kellett volna szivárogtatnod akkor a Társulási Tanácsnak a határozatát is, mert akkor 
valószínűleg nem állítottál volna valótlant, illetve ki kellett volna szivárogtatnod a Gémesi 
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György Társulási Tanács Elnök úrnak a válaszlevelét is a Vécsei úr levelére, mert akkor lehet, 
hogy mindenki teljes képet kapott volna erről, és nem egyoldalúan félre lettek volna 
tájékoztatva.  
Azt kifejezetten visszautasítom, 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: azt szeretném kérni, hogy…már négy és fél percnél tartunk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester, ügyrendben: rendben. Azt kifejezetten visszautasítom, 
hogy, én kénytelen vagyok, mert ha ő négy percben személyesen megszólított, akkor én erre 
tudok válaszolni. Azt kifejezetten visszautasítom, hogy én azt mondtam volna, hogy nem 
szoktam olvasni a Magyar Közlönyt. Ez elhangzott, de nem én mondtam. Úgyhogy majd 
hallgasd vissza a hangfelvételt, ez elhangzott az ülésen, de ezt nem én mondtam jó? Úgyhogy 
majd hallgasd vissza. Én tudom, hogy ki mondta, de nem én mondtam. Úgyhogy ezt légy 
szíves hozd helyre, igazítsd ki, mert ez így nem igaz.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: öt perc. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester, ügyrendben: az, hogy a Kormányhivataltól kaptunk egy 
törvényességi észrevételt, az rendben van, de a törvényességi észrevétel utolsó bekezdésében 
az is benne van, hogy ez az elkészítőjének a jogi véleménye, de ennek az alkalmazása nem 
kötelező erejű. Az, hogy a Hulladékgazdálkodási törvényt ki hogyan értelmezi, az 
mindenkinek jelen esetben a saját döntésének a kérdése. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm. Arra szeretném kérni a Jegyzőkönyvvezetőt, 
hogy nekem nincs lehetőségem, de vonja meg a szót, tehát állítsa le a mikrofont egy perc 
után, illetve két perc után. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, bár nagyon diszkrét volt a Tóth úr, 
és nem említette meg a nevemet, de gondolom rám gondolt a szövegének az elején. Tehát én 
személyesen meg vagyok szólítva, úgy érzem akkor, mert mondom nagyon diszkrét, mert 
nem mondta ki a nevem, de én vállalom a felelősséget azért, amit mondtam. Nem 
mondvacsináltak az indokaim, kikérem magamnak. Fölolvasom az idevonatkozó részt az 
előterjesztés II-es részéből:” A Hgtv. hatályos 57. §-a alapján a 120 literes tárolóedény 
egyszeri ürítési díja legfeljebb nettó 650,- Ft összeg lehet, amelyet figyelembe véve a 60 
literes kuka esetén az arányosan megállapítható közszolgáltatási díj legfeljebb 325,- Ft/ürítés 
összegben állapítható meg a 2012. évre vonatkozóan.”- kérem, kitartok mellette, hogy ez 
hülyeség. A 120 l-es kukához is, meg a 60 l-es kukához is ugyanúgy oda kell menni, 
ugyanazzal az autóval, ugyanazzal a személyzettel, maximum a lerakási díj, az lehet a fele, a 
60 l-es kuka esetében, a 120-nak a beszállítási díj, a gyűjtési díj ugyanakkora. Ezek alapján 
nem lehet megfelezni a 650-et 325-re. Ez matematikailag hülyeség és én emellett kitartok, ez 
nem mondvacsinált indok és az előterjesztésben leírtaknak következménye a rendeletalkotási 
javaslat. Ha ezt nem javítják ki, akkor ez innentől kezdve ez nem jó. Én nekem nem a 
törvényességi észrevétellel van a bajom, én azt értem és el is fogadom, nekem ezzel a 
számítással van a bajom, aminek következménye van, mert ha nem lenne következménye, 
nem érdekes, akkor megszavaznám minden további nélkül, de ezt javítsák ki, akinek a fejében 
ez a hülyeség nem tud megváltozni, az vizsgálja fölül az álláspontját és normálisan álljon 
ehhez a kérdéshez. Köszönöm. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm. Jegyző asszony ügyrendben kér szót. Azt 
szeretném kérni, Jegyző asszonytól, hogy rosszul van beállítva az óra, ugye elfogadtuk, hogy 
két percesek a hozzászólások, három percről indul. Történjen meg az átállítás. Jó?  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző, ügyrendben: köszönöm, én tulajdonképpen a rendeletalkotás 
előtt szerettem volna egy módosítást eszközölni. Maga a rendelet tervezet 2. §-ban a 
következő módosítást szeretném az Önök tisztelt figyelmébe ajánlani: tehát a 2.§ második 
mondata a következő lesz:  
„Az 1. számú melléklet rendelkezéseit a 2012. január 1. napjától 2012. április 14. napjáig, míg 
az 1/A. melléklet rendelkezéseit a 2012. április 15. napjától 2012. december 31. napjáig kell 
alkalmazni.”- Ez lenne a helyes szöveg, köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, tehát ha szabad azzal kezdeném, ugyan ez nem 
tartalmi, hanem ügyrendi jellegű, de mégis el kell mondanom, hogy nem örülök neki, nem 
voltam itt, amikor az SZMSZ-t módosítottuk, és nem örülök neki, hogy korlátozva lett a 
hozzászólásnak az időtartama ilyen szerény mértékben. Annak viszont örülök, hogy legalább 
ennek a szabálynak a Polgármester asszony igyekszik érvényt szerezni, még hogyha az 
erőfeszítései is rendre sikertelenek. Valószínűleg a képviselők egyike-másika, magamra is 
gondolok majd, meg fogja tanulni ezt a két percet, hogy összefoglalja a mondanivalóját.  
Ami a dolog érdemi részéhez tartozik az annyi, hogy Tóth úr azzal kezdte, hogy diszkréten 
nem nevezte meg a képviselőt, aki nem akarta magára venni a törvényt, és aztán kiderült, 
hogy Gráf képviselő volt, aki hülyeségnek nevezte a törvényességi észrevétel tartalmát. Én 
szeretném mondani a jegyzőkönyv számára, mert hogy nem hangzott el, hogy más esetleg 
még beletartozna ebbe a körbe, hogy sem én, sem képviselő társam Koncz János nem tartozik 
abba a körbe, aki a törvényességet nem kívánja követni, és aki hülyeségnek minősíti a 
törvényességi észrevételt. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a válasz többi része nem hallható. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Egy picit messzire 
mentünk az eredeti előterjesztésnek az eredeti témájától. Véleményem szerint ez a 
Kormányhivatalnak egy törvényességi észrevétele, bejelentésre megvizsgálták Fót Város 
rendeletét, és több ponton törvénysértőnek találták és ezért felszólítottak minket, vagy 
javaslatot tettek ennek a jogszabálysértésnek a kijavítására. Kész, ennyi. Amit az előbb pedig 
Gráf képviselő úr mondott, annak az eredete valószínűleg onnan eredetezik, hogy a Zöld Híd 
az következetesen ürítési díjról beszél, holott valamennyien tudjuk, hogy ez nem így áll össze. 
Van egy úgynevezett begyűjtési díj, ami annyit jelent, hogy telephelytől begyűjtési helyig, 
begyűjtési helytől telephelyig, a kukának a kocsiba borítása, a kocsiból a kiborítása, és van 
egy lerakói díj, ami pedig tonnánként fizetendő, ugye tonnánként fizetendő. Tehát ez 
minimum két részletből tevődik össze. 
    

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a válasz többi része nem hallható. 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
    

Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólást nem látok. A PFB és az EEB nem 
javasolja elfogadásra, a JÜSZB elfogadásra javasolja. A rendelet alkotási javaslathoz volt a 
Jegyző asszonynak egy módosító javaslata, a 2.§-ra, mely a következőképpen hangzana: 
„Jelen rendelet a kihirdetéskor lép hatályba és a következő napon hatályát veszíti. Az 1. 
számú melléklet rendelkezéseit a 2012. január 1. napjától 2012. április 14. napjáig, míg az 
1/A. melléklet rendelkezéseit a 2012. április 15. napjától 2012. december 31. napjáig kell 
alkalmazni.” 
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Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
32/2012. (XI.23.) önkormányzati rendeletét 

a települési környezet védelméről szóló 
25/1999. (XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítésre: a döntést követő 8 napon 
belül, a rendelet kihirdetése és közzététele: 2012. november 22. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a határozati javaslatokra nem voltak módosítások. A 
határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Az előbb a rendeletalkotási javaslatot fogaduk el, 
azzal ahogy felolvastam, a Jegyző asszony által felolvasottakkal. 
A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett, - 
elutasítva.  
 

522/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
A települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkormányzati rendelet 

módosítása.(355.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy: 
az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 
196. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a települési környezet védelméről szóló 25/1999. 
(XII.10.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 32/2012. (XI.22.) önkormányzati 
rendeletben foglaltak szerint az egy lakásra, beépített ingatlanra eső települési szilárd 
hulladékkezelési közszolgáltatási díjak tekintetében, a 2012. január 1. napjától 2012. április 
14. napjáig terjedő időtartamra a közszolgáltatást igénybe vevők részére díjkompenzáció jár, 
amelyet a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó 
Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, 
Dózsa Gy. u. 69., Cg.: 13-09137208, adószám: 22666794-2-13) köteles a közszolgáltatást 
igénybe vevők részére visszatéríteni. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy: 
a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 57. § (1) a) pontjában foglaltak 
alapján a települési környezet védelméről szóló 25/1999. (XII.10.) önkormányzati rendelet 
módosításáról szóló 32/2012. (XI.22.) önkormányzati rendeletben foglaltak szerint az egy 
lakásra, beépített ingatlanra eső települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díj 
tekintetében, a 60-80 literes, szabványos méretű hulladéktároló edények ürítésére 
vonatkozóan, a 2012. április 15. napjától 2012. december 31. napjáig terjedő időtartamra a 
közszolgáltatást igénybe vevők részére díjkompenzáció jár, amelyet a települési szilárd 
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatást ellátó Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. (székhely: 2100 Gödöllő, Dózsa Gy. u. 69., 
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Cg.: 13-09137208, adószám: 22666794-2-13) köteles a közszolgáltatást igénybe vevők 
részére visszatéríteni. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
 
4. napirend: Helyi kitüntetések köréről és az adományozásuk rendjéről szóló 

rendelettervezet (338. sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB módosításokkal javasolja elfogadásra, a JÜSZB 
elfogadásra javasolja. A PFB javasolja, hogy a rendelet-tervezet 2.§ (2) bekezdése kerüljön 
törlésre. A rendelet-tervezet 2. § (8) bekezdésére tesz még javaslatot, ennek módosítására. A 
rendelet-tervezet 3. § (7) bekezdését javasolja még törlésre.  
Tehát a 2.§ (2): „A díszpolgári cím adományozására  az önkormányzat szervei, a társadalmi 
szervezetek, civil szervezetek, egyházak, egyéb közösségek, magánszemélyek  minden év 
január 31-ig tehetnek javaslatot.” Egyrészt ez kerüljön törlésre. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Amit Polgármester Asszony 
fölolvasott, ezt azért javasoljuk innen törölni a 2. §-ból, mert hátul az Adományozás szabályai 
című résznél még egyszer le van írva és ez általánosságban minden egyes díjra vonatkozik, 
ami hátulra le van írva a 9.§-ban. Tehát fölöslegesen van két helyen, ezért kérjük elölről 
törölni. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: miután hozzászólást nem látok, a módosításokat tenném fel 
szavazásra, tehát egyrészt törlésre kerül a 2.§ (2) bekezdése, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 2. § (8) bekezdése módosul:  
„A díszpolgári címet viselő személyt elhalálozása esetén - a családtagokkal egyetértésben az 
önkormányzat saját halottjának tekinti és a temetés költségeit az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 800 %-áig viseli.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 3. § (7) bekezdése kerül törlésre duplikáció miatt. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat, és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 9.§ (3) bekezdése módosul: „ A kitüntetések adományozásáról a Képviselő-testület 
minősített többséggel dönt.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A rendelet-tervezet 9. § -a az alábbi (8) bekezdéssel egészül ki: 
„Nem adományozható kitüntetés aktív képviselőnek, és a bizottságok nem képviselő 
tagjának.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 10.§(3) bekezdése: „A kitüntetések visszavonásáról a Képviselő-testület minősített 
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többséggel határoz.” 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A rendelet tervezet 9. §-a egészüljön ki egy (9)-es bekezdéssel, az alábbiak szerint:  
„a választási évben Díszpolgári cím és Fót Városért kitüntetés nem adományozható.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke, ügyrendben: köszönöm szépen a szót. Szerintem az 
egyik szavazás az nem szándékaink szerint alakult, mert a 9.§ (8) bekezdésében azt szavaztuk 
meg, hogy „Nem adományozható kitüntetés aktív képviselőnek, és a bizottságok nem 
képviselő tagjának.”- hát itt kifejezetten fótiakra gondoltunk, de nem azt írtuk le. Tehát aktív 
képviselőknek, ha bárhol képviselő az országban, akkor annak nem adhatunk ezek szerint, 
mert azt szavaztuk meg. Ebben nem az volt a szándék, én ebben a kérdésben új szavazást 
kérek. Kerüljön be a fóti, vagy a helyi aktív képviselő. Az EEB véleménylapján így is van 
leírva, tehát nem szándékaink szerint történt a szavazás, ezért új szavazást kérek. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor azt a módosítást teszem fel, hogy a 9.§ (8) 
bekezdésébe kerüljön bele az a kiegészítés, hogy helyi képviselőknek és bizottságok nem 
képviselő tagjának.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr és Koncz János képviselő úr nem vett részt 
a szavazásban. 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Jegyző asszonytól én 
szeretném kérni, hogy a képviselők egy-két napon belül kapjanak Öntől egy írásos választ 
arra nézve, hogy amikor megszavazunk valamit, az külön határozatnak minősül-e, illetve egy 
megszavazott határozatnak a visszavonása-tehát most megszavaztunk egy módosító 
javaslatot, az egyik képviselő jelezte, hogy nem a szándékai szerint történt a  
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: bocsánat, ezt mondta. 
 
Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: én azt mondom, amit a mikrofonba elmondott, de 
megint nem erre kell kiélezni az egészet, inkább arra kell hivatkozni, hogy nem az lett feltéve 
szavazásra, ami a véleménylapon szerepelt. Tehát a Jegyző asszony adjon nekünk ebben az 
esetben, 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: bocsánat, de ebben az esetben a kettő egymásra épült, 
hozzátettem azt a megjegyzést, amit egy másik bizottság javasolt. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: tehát a Jegyző asszonytól kérünk egy írásos választ 
arra, hogy egy megszavazott módosító javaslatot egész egyszerűen szól valaki és akkor 
újraszavazzuk, vagy azt mondjuk, hogy vissza kell vonni. Ugyanis én emlékeszem olyanra az 
előző ciklusban, hogy minden egyes szavazásról határozat volt, és szavazni kell a 
visszavonásáról. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, szerintem a testületi ülések nem fognak erről szólni, és nem 
fogok ezekhez szót adni, hogy állandóan javaslatokat teszünk. Szerintem ez nevetséges komolyan 
mondom. 
 

Földi Pál képviselő: köszönöm a szót Polgármester asszony. Nekem most tűnt fel igazából és 
én arra kérném, hogy ha erről határozatot kell hoznunk, akkor hozzunk róla határozatot most. 
Amikor terveződik március 15-én a díjaknak az átadása és most mi elfogadtuk a rendeletet 
abban, és itt a rendelet II. fejezet 9.§ (6) bekezdése- „A kitüntetettek nevét, fényképét, rövid 
életrajzát és az adományozó határozat másolatát almanachban  kell megörökíteni.”- ennek az 
almanachnak a megalapítása az már egy költséggel jár, hogy az legyen betervezve abba a 
költségvetésbe.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke, ügyrendben: nagyon rövid leszek, engedje meg a 
Polgármester asszony, hogyha bármely képviselőnek az üléssel, a szavazásnak a 
jogszerűségével bármiféle kérdése támad, akkor azt röviden a Jegyző asszonynak föltehesse. 
Én azért emlékszem olyan Képviselő-testületi ülésre, amikor Polgármester asszony nem volt 
hajlandó újraszavaztatni egy bizonyos határozatot. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Képviselő úr nekem nem ezzel van bajom. Azt gondolom, 
hogy ezeket a kérdéseket Képviselő-testületi ülésen kívül, ha bemegy a Jegyző asszonyhoz, 
ezeket a dolgokat ott letisztázzák és onnantól kezdve úgy fognak zajlani. 
 

Háttérből heves vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: a rendeletet teszem fel szavazásra a módosításokkal. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő úr és Koncz János képviselő úr nem vett részt 
a szavazásban. 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
 

33/2012. (XI.22.) önkormányzati rendeletét  
a helyi városi kitüntetések köréről, és az adományozásuk rendjéről. 

 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítése: a döntést követő 8 napon belül, 
a rendelet kihirdetése és közzététele: 2012. november 22. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felteszem Földi Pál képviselő úr javaslatát, miszerint a 
2013-as költségvetésbe kerüljön betervezésre egy fóti almanach megjelentetésének a 
költségei. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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523/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Helyi kitüntetések köréről és az adományozásuk rendjéről szóló rendelettervezet  

(338. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 33/2012. 
(XI.22.) önkormányzati rendelet II. fejezetének- A kitüntetések adományozásának rendje-, 9.§ 
(6) bekezdésére való tekintettel, a 2013. évi költségvetésbe terveztesse be a fóti almanach 
megjelentetésének a költségét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő:  2013. február. 
 
 
 
5. napirend:  Döntés Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása tárgyában (361.sz.anyag) 
 
 
Fábry Béla képviselő: azt hittem, hogy a bizottságok elnökei majd valamit ehhez 
hozzáfűznek, akkor én röviden két percben. Az első tétel, a 7. oldal első sora azt gondolom az, 
ami a leginkább jellemzőbb a következő évre. A kormány gyakorlatilag megfojtja az 
önkormányzatokat azzal, hogy jelentős összegeket von el, illetve nem biztosít a működéshez. 
Gyakorlatilag az önkormányzatiság megszűnik, ugyanakkor ez az előterjesztés 17 beruházást 
fogalmaz meg jövőre, miközben tudjuk, hogy a korábban felvett kölcsönök hiteltörlesztésére 
is sort kell keríteni. Én attól félek, hogy a következő év az nem az elrugaszkodás éve lesz, 
meg nem a szárnyalás éve, hanem a csőd éve lesz Fót Város Önkormányzatának. Ehhez képes 
bármilyen koncepciót el lehet fogadni, én ennél a koncepció elfogadásánál tartózkodni fogok. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felolvasnám a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak a 
javaslatait. A bizottság javasolja a Képviselő-testület számára, hogy az előterjesztés tárgyában 
kidolgozott határozati javaslat 1-es pontjában, ahol a célok vannak meghatározva, célként az 
alábbiakat határozza meg: 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési-rendelettervezete összeállításának szempontjai a  
− gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság; 
− a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása; 
− és a helyi adók szélesítése. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót. Én csak Fábry Bélának szeretnék reagálni arra, hogy ő 
itt 17 beruházást kifogásol. Én azt mondom, hogy ezek mind olyan beruházások, amik már 
nagyon-nagyon régóta voltak. Ha most számon kérik rajtunk netalán a csapadék 
elvezetésének a kialakítását, ezt nem tudom, most akkor vegyük ki belőle, ha úgy gondolja 
Fábry képviselő társam. Az út és járda felújítási program nem tudom miért probléma. Én úgy 
érzem, hogy éppen azok a dolgok lettek itt megfogalmazva, amiket szeretnénk, és abban 
bízunk, hogy azért csak-csak tud az önkormányzat valami olyan bevételhez is hozzájutni, 
amiből olyan lesz, mint egy gazdálkodó önkormányzat, és ezt a perspektívát tűzzük magunk 
elé, és ebből tudunk majd magunknak pénzt teremteni majd ahhoz, hogy ezek az igazából 
„álmoknak” nevezhető dolgok is majd megvalósuljanak. Én azt mondom, hogy mindegyik 
beruházásra szükség van, tehát nem érheti kritika ezt, mert mindegyikre szükség van. 
Köszönöm. 
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Fábry Béla képviselő, ügyrendben: köszönöm szépen, a személyes megszólítás kapcsán. A 
beruházásoknak a szükségességét nem kérdőjeleztem meg, ezt Pali vagy szándékosan 
félreértetted, vagy nem értetted meg. Én ezt nem tudom eldönteni, majd döntsd el magadban. 
Ezekre a beruházásokra már nagyon régen szükség lett volna, ezek elszalasztott, elmulasztott 
lehetőségek, és pont a legrosszabb tempóban kívánjuk ezeket a dolgokat megcsinálni. Akkor, 
amikor a hihetetlen megszorítások és gyakorlatilag az önkormányzatiságnak a megszűnése 
kerül napirendre a következő évben, akkor kívánjuk ezeket a fejlesztéseket megoldani, 
megvalósítani. Én csak erre szerettem volna felhívni a figyelmet, hogy a valóságtól 
elrugaszkodott ez a tervezés. Még egyszer mondom, a fejlesztések szükségével egyet értek, 
csak félek, hogy nem lesz rá pénz, pedig az elmúlt két évben lehetett volna ezekkel a 
dolgokkal foglalkozni, csak nem foglalkozott az önkormányzat vele, hiába volt erre 
vonatkozóan sürgetés vagy noszogatás. Legyen meg, legyen hozzá pénz, ha lesz hozzá pénz 
én meg fogom szavazni, de sokkal inkább félek attól, hogy a következő év éppen a jelentős 
elvonások miatt a csőd veszélyét fogja hozni, és nekünk az év során arra kell majd 
visszatérnünk, hogy hogyan tudjuk ezt a csődhelyzetet kezelni. Köszönöm. 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: a szavazás során kérem, hogy amit a véleménylapomon 
írtam, az kerüljön bele a határozatba. Köszönöm szépen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a kitűzött szempontoknál a harmadik szempont, 
amit kitűztünk lehet, hogy nem szerencsés a kifejezésnek a megválasztása én elfogadok 
minden jó javaslatot, elmondanám, hogy mi volt a szándékunk. Tehát a helyi adók szélesítése. 
A szándék az volt, hogy nem szeretnénk a helyi adókat emelni, viszont a mindennapi 
gyakorlat és tapasztalat az, hogy nem teljes körű az adókivetés és az adóbevallásnak a 
kérdése. Fóton sokkal több ingatlan van, mint amennyinek a bevallása a hivatalhoz bekerül, 
illetve, ahány ingatlanra az adó kivetésre kerül. Ezért azt szeretném kérni a hivataltól, hogy 
ebben a kérdésben teljes körűen járjon el, ha valaki a szélesítés helyett más kifejezést tud 
nekünk javasolni, azt nagyon szívesen beépítjük. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót. Először egy mondat Fábry 
képviselő úrhoz. Mintha ellent mondott volna magának a két hozzászólásában, mert az 
egyikben azt mondta, hogy tartózkodni kíván, a másik hozzászólásában pedig azt mondta, 
hogy szeretnék, ha ezek a fejlesztések megvalósulnának. Szerintem most akkor ne 
tartózkodjon, aztán majd a költségvetésnél figyeljen oda, mindannyian oda fogunk figyelni 
arra, hogy ott rendbe legyen az egyensúly és ne bomoljon meg, mert az ott fog kiderülni. 
Köszönöm, ha elfogadod.  
Azon kívül arról szeretnék beszélni, hogy az EEB előbb tartotta az ülését, mint a PFB, a PFB 
ülésén elhangzott az EEB összes javaslata, és beépítésre került a koncepció fejlesztési 
részébe, ezért nem kérem, hogy külön szavazzunk az EEB javaslatairól, mert teljesebb, 
komplexebb a PFB javaslata. Ott viszont a véleménylapon néhány javítást szeretnék kérni. 
- A 9. pontban ESZEI ….épületének tervei, aktualizálása, felülvizsgálata - itt kérem kihúzni az 
ESZEI szót és beírni az Egészségügyi Központ-ot, mert itt arról van szó a Szent Benedek utca 
15. terveinek aktualizálása, felülvizsgálata.  
- A 11. Pontban a Tó és környéke rendbetétele – oda zárójelben kérem betenni, mert 
megbeszéltük a PFB ülésen, hogy illemhely és kerítés.- Tehát ezzel kezdenénk. Köszönöm 
szépen. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Akkor 
talán ezt az adók szélesítését célszerű módosítani, amit Borika elmondott, azt én talán úgy 
tudnám megfogalmazni, hogy az adózói körnek a szélesítése. Tehát nem az adókat szélesítjük, 
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hanem próbáljuk bevonni a Fóton élőket, a fóti infrastruktúrát használókat, de a jelenleg ide 
adót be nem fizetőket az adózásba, ez a cél. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor a PFB módosító javaslatai teszem fel szavazásra, az 
első az volt, hogy a határozati javaslat 1-es pontja: 
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési-rendelettervezete összeállításának szempontjai a  
− gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság; 
− a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása; 
− és a helyi adók szélesítése. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A következő a határozati javaslat 1-es pontjához kiegészítés: 
„a) Az önkormányzati intézmények működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
racionalizálása, a Fóti Közszolgáltató Kft.-hez történő esetleges átszervezés vizsgálata”- ez 
hogy kerül ide? 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: tehát az a határozati javaslat 1-es pontjához az: 
e) pont módosítása „ a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. deficitjének 
csökkentését,  helyett a támogatásának csökkentését, és a szűkítés lehetősége  szövegrészt 
töröltük. 
Az f) pontba pedig átemeltük az „Intézmények további működtetésének a vizsgálata” 
szövegrészt. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő kiment a teremből, a testület létszáma 9 fő. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor tehát a határozati javaslat első módosítása úgy szól, 
hogy az első felsorolásnál az e) pont helyére kerül ez a mondat: „ a Fóti Közszolgáltató 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának csökkentését. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Az f) pont pedig: Az intézmények további működtetésének a vizsgálata. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Következő javaslat a határozati javaslat 2./ a) pontjának kiegészítése egy új 7) ponttal az 
alábbiak szerint: „7) Új háziorvosi rendelő kialakítása” Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A következő módosítás a határozati javaslat 2./ b) pontjára, az EEB javaslata szerint a 9-es 
pontban Egészségügyi Központ kerül az ESZEI helyére. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 11-es pont) Tó környéke és rendbetétel résznél legyen ott (illemhely és kerítés). Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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Bartos Sándor alpolgármester: bocsánat, a 7-es pontban az útépítéshez vegyük bele, hogy 
útépítés, ne határozzuk meg, hogy milyen utca, csak útépítés legyen. Majd annak idején 
eldöntjük, hogy melyik út legyen az. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felteszem szavazásra Bartos Sándor alpolgármester úr 
javaslatát, hogy ne Géza fejedelem út legyen megnevezve, csak általánosságban útépítés. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Akkor az elfogadott módosításokkal tenném fel a 2.b) pontot. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 4 tartózkodás mellett, - 
elutasítva.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: ahogy látjuk, ez a 2.b) pont nem került elfogadásra. 
Itt a zavar abból támadt, hogy a PFB ülésén tulajdonképpen az útépítésről beszéltünk, és sorba 
vettük a két legrégibb tartozásunkat, az egyik a Géza fejedelem, amivel probléma van, a 
másik meg a Baross utca, amire már annak idején összeszedték a pénzt és ki is osztották, ezért 
az alpolgármester úr nem jól javasolta a módosítást, mert a 7-be azt kellett volna, hogy 
útépítés és zárójelben ezt a két utcát, amit a PFB ülésén kiemelten kezeltünk. Most nem 
tudom van-e lehetőség a módosításra, vagy az útépítést így beállítjuk, vagy majd a 
költségvetés összeállításánál ezt a Hivatal majd figyelembe veszi, de nem került elfogadásra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az útépítés el lett fogadva, az eredetiben benne van az út és 
járdaépítési program. 
 
Fábry Béla képviselő ügyrendben: köszönöm szépen, tekintettel, hogy nem az akaratunk 
szerint, nem a szándékaink szerint lett megfogalmazva a határozat én megismételt szavazást 
kérek, és az a zárójeles megjegyzés, amit a Borika megfogalmazott, az kerüljön bele. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Jegyző asszonyt kérdezem meg, mert szerintem ezt így 
nem lehet csinálni, hogy állandóan mindent háromszor szavazunk.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát az útépítés el lett fogadva, csak egybe nem lett 
elfogadva a PFB –nek a javaslata, de felteszem az eredetit, amiben benne van az út és a járda 
felújítási program, aztán, ahogy a Lévai Sándorné képviselő asszony elmondta, a jövő évi 
költségvetésbe bele kerülhetnek akár az útépítésre. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a hivataltól azt a felvilágosítást kaptuk, hogy az 
anyagot, a b) pontot fontossági sorrendben állították össze. Tehát amikor a PFB a sorrendet is 
átdolgozta, ezt is figyelembe vette, és az nem egyezik az eredetivel, tehát több ponton nem 
lehet az eredetit föltenni, ha figyelembe vesszük azt, hogy a szakbizottság mit javasolt. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő úr visszaérkezett, a testület létszáma 10 fő. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm. Mivel voltak bizottsági módosító javaslatok, 
viszont a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságnak az egységes, egyébként már általunk most 
módosított bizottsági véleménye nem került elfogadásra, nekem egyéni képviselői 
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indítványom van aszerint, hogy még egy módosítás kerüljön bele. Nevezetesen 7-es pontba, 
legyen az, amit alpolgármester úr javasolt: útépítés (Géza fejedelem, Baross utca, stb.).  
Én ezt a következőkkel tudom alátámasztani, 2010-ben azt mondtuk, hogy nem fogunk utat 
építeni csak pályázati pénzből, de be kell, hogy lássuk, hogy vannak bizonyos utcák, amikre 
akkora nagy szükség van, és annyira elhasználódtak, hogy muszáj javítani, vagy építeni. Ezért 
kerüljön bele ez a pont, és ha a költségvetésünk ezt engedi, nem minden utcát, de a nagyon 
fontosakat azt akkor így el tudjuk kezdeni, és apránként meg tudjuk csinálni saját erőből is, 
pályázati pénz nélkül. Köszönöm szépen. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. Ha 
jól értelmezem, akkor most a következő történt. Van egy Pénzügyi Fejlesztési Bizottsági 
módosító javaslat csomag, amivel az eredeti költségvetési koncepció lett volna módosítva, és 
akkor a KT még neki áll itt egy bizottsági módosító javaslatot módosítani? Pontosítani. 
Jegyző asszony ez így lehetséges? Amikor a bizottság az ülését lezárta, amit megszavazott, 
azt kell föltenni szavazásra. Arra akartam kilyukadni, hogy vajon azért kell itt pontosítani, 
mert rosszul van leírva a véleménylapra. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: ez az állandó visszatérés a szavazás módjáról, azt kell, hogy 
mondjam, hogy nagyon megnehezíti és ellehetetleníti a tartami lényeg megtárgyalását. Tehát 
a hivatal részéről az, hogy a szavazások rendben történjenek, és menjenek, törvényesek 
legyenek, maximálisan figyeljünk. Tisztelettel javaslom, hogy történjen meg az előzetes 
vitarendezés, egyetértés és akkor könnyebben lehet az előterjesztést tárgyalni. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm. Én azt szeretném megkérdezni a továbbiakra 
vonatkozóan a Jegyző asszonytól, hogy ha van egy bizottsági javaslat, akkor azt gondolom, 
hogy először azt kell feltenni, és ha valakinek van módosítása azt követően lehet a módosítás 
módosítását feltenni. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: igen. 
 
Fábry Béla képviselő, ügyrendben: köszönöm szépen. Valóban ügyrendi javaslatom van, 
tekintettel arra amit a Jegyző asszony is elmondott, hogy már ő maga is nehezen tudja követni 
a dolgot, én azt indítványozom, hogy -volt már erre példa- két ülésben tárgyaljuk ezt a témát. 
November 30-ig kell elfogadni a koncepciót, nincs semmi akadálya annak, arra is volt már 
példa, hogy akár több alkalommal is üléseztünk egy-egy hónapban, hogy egy-két hét múlva 
üljünk le, és beszéljük végig a dolgot. Magyarul most függesszük föl ennek a vitáját, ez egy 
ügyrendi indítvány volt, és lehet tisztázni, hogy ki mit értett, meg hogy értett, mert itt tényleg 
olyan bizonytalanságok vannak, hogy tényleg nehezen követhető a dolog. Ha a Jegyző 
asszony nem tudja követni, akkor egy ilyen „földszintes” képviselő, mint én, hogy a bánatba 
tudnám követni, még akkor is, ha én tartózkodom a szavazások alkalmával. Ha a 
választópolgárok megkérdezik, hogy mitől tartózkodtam, és nem fogom tudni elmondani. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző, ügyrendben: igazán megható ez az aggodalom képviselő úr, 
köszönöm szépen! Nagyon jól esik. Azt kell, hogy mondjam, hogy nincs problémám az 
ülésen elhangzottak megértésével, de a jogszerű döntéshozatal érdekében, ha lehet, az ülés 
technikáján is változtatni kellene, és átgondolva a közbeszólásoknál, hogy ki mit akar és 
egyáltalán. Én követem, és nem azzal van a gond, amit én gondolok, hanem az ügymenetben, 
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és a feltevésekkel és a hozzászólásokkal és a módosításokkal. Én úgy látom, hogy nincs 
akadálya annak, hogy ezt folytassuk. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tehát volt egy ügyrendi javaslat, hogy ezt a napirendet 
függesszük fel, és egy novemberi rendkívüli ülés keretében tárgyaljuk. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazat, 6 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretnék tovább menni a javaslatokon, Jegyző asszony 
elmondta, elfogadtuk. Szerintem utólag visszamenni egyszerűen nem lehet, hogy utólag 
meggondolom, újra, vonjuk vissza.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: nem bocsánat, ha én vissza akarok menni, akkor a PFB– 
nek az eredeti javaslata az a Géza fejedelem volt. Az útépítést elfogadtuk.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én azt 
hiszem, hogy módosító javaslatokat ne módosítsunk, ha egyszer a PFB vagy bármelyik 
bizottság azt mondja, hogy „60 cm”, az „60 cm”, azt föl kell tenni. Ha valakinek nem tetszik a 
„60 cm” akkor nem szavazza meg, és utána azt mondja, hogy „45 cm”. Ennyi az egész. A 
véleménylap pontatlanságára ugye az utóbbi időben, de mindig vannak ilyenek, hogy valami 
rosszul szerepel a véleménylapon, vagy úgy emlékszünk, hogy rosszul szerepel. Vannak 
nyilván félreértések, amik azonnal kideríthetőek, nyilvánvaló, például most a bizottságom 
véleménylapján 65 Ft/100 m2 helyett, 65 Ft/m2 szerepelt, nyilván való, hogy elírás, az 
ilyeneket figyelembe lehet venni. A módosító javaslatoknak azonban a lényegi szöveges 
kiegészítését én azért nem javaslom elfogadni, mert azt nem tudjuk igazolni. A PFB ugye 7 
fővel volt jelen, nincs itt a 7 fő. Én sem mondom azt, hogy mi volt a bizottsági ülésen, ami 
rosszul szerepel ezen, mert ketten vagyunk jelen a bizottság öt tagjából, nem tudom igazolni 
azt, hogy amit mondok és rosszul szerepel, az valóban úgy történt-e.  
A következő, amit pedig szeretnék mondani, vagy kérni, hogy a módosító javaslathoz is kell 
minősített többség, ez már többször volt vita és több esetben pontosan a Jegyző asszony 
mondta ki azt, hogy „tök mindegy hogy milyen”, a Képviselő-testület szavaz, egyszerű vagy 
minősített többséggel. Meg van határozva azon szavazások köre, ahol minősített többség kell 
és meg van határozva az, ahol elég az egyszerű többség, nincs az Ötv-ben olyan kitétel, vagy 
passzus, ami külön venné a módosító javaslatot. Köszönöm szépen. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő módosító javaslat a 3.h)-ra, a PFB javasolja a 
pontban kihangsúlyozni, hogy a beruházási hitel, mint lehetőség szerepel.  A  4./ h) pontjában 
„a polgármesteri tartalékban történik” szövegrész „ a céltartalékban történik”  szövegrészre 
módosuljon. 
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Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke, ügyrendben: köszönöm szépen. Itt probléma van, 
mert tízen vagyunk jelen, tehát az öt az nem többség. 
 
Háttérből szólnak, hogy az adott szavazásnál Szabó képviselő úr nem tartózkodott a teremben, 
9 képviselő vett részt a szavazásban. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke, ügyrendben: akkor bocsánat. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: következő módosító javaslat, hogy a 3. h) pontjában a hitel, 
mint lehetőség szerepeljen. Ha ezt megfogalmazza az Elnök asszony, hogy ez hogy kerüljön 
bele a szövegrészbe, akkor felteszem szavazásra. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a 11-ik oldalon két h) pont van, most a legfelső h) 
pontról beszélünk. Ez a megfogalmazás azt a hatást keltette a bizottság tagjaiban, mintha a 
hitel felvétel az már egy eldöntött dolog lenne, hogy hitelt kell felvenni és azt ilyen 
körülmények között, ilyen szabályok alapján kell. Erre mondta a bizottság, hogy mi nem 
látjuk azt, hogy most hitelt kell felvenni, ha a hitel lehetősége felvetődik, akkor ilyen 
szabályok szerint kell eljárni, ez volt a módosító javaslat, tehát ne az tűnjön ki, hogy kötelező 
hitelt felvenni, mert nem erről van szó. 
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: ha már ennyire kialakult itt a vita, akkor én azt javaslom, 
hogy ezt a pontot ki kell törölni, tudniillik kormányrendelet írja elő, ez a stabilitási törvény 
végrehajtásáról szóló kormányrendelet. Az mondja azt, hogy egyedül csak fejlesztési hitelt 
lehet tervezni 2013-ra, működésit nem, viszont a játékszabályokat ez a kormányrendelet 
határozza meg. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen én is ezt akartam javasolni azzal a kiegészítéssel, 
hogy nekünk a fejlesztési célra félre van téve bizonyos pénzünk, tehát nem gondolom, hogy 
egy olyan helyzetben, amikor a tőketörlesztés napirendre kerül és ilyen bevétel csökkenés 
van, és egy ilyen jelentős nagyságrendű önként vállalt feladatot veszünk magunkra, mint 
amiről döntöttünk korábban, akkor bármilyen hitelfelvétel napirendre kerülhet. 
Természetesen, ha lesz olyan bank, amelyik nekünk fejlesztési célú hitelt ad, és olyan 
fejlesztési célunk lesz, ami elkerülhetetlen, és meg kell csinálni, akkor éljünk ezzel, de ez 
rajtunk kívül álló módon szabályozva van. Ez a dolognak a lényege. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: tekintettel arra, hogy a PFB bizottságnak volt egy javaslata 
a 3./h) pontra, azt fel kell hogy tegyem szavazásra. Tehát kerüljön bele az a kiegészítés, hogy 
„Fejlesztési célú hitel felvétel lehetőségét a költségvetésben”- így legyen beépítve. Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 2 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester úr nem vett részt a szavazásban. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a következő a könyvvizsgáló úr javaslata, hogy ez a pont 
kerüljön törlésre. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Következő javaslat a 4./ h) pontjában „a polgármesteri tartalékban történik” szövegrész „ a 
céltartalékban történik”  szövegrészre módosuljon. 
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Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A következő a határozati javaslat 4./ l) pontjában az „ Az önállóan működő és gazdálkodó 
intézmények gazdálkodását (gazdálkodásának önállóságát) és finanszírozását az 
Önkormányzat új alapokra kívánja helyezni. -szövegrész után -A feladat megvalósítása 
érdekében az önállóan működő és gazdálkodó intézményeknek finanszírozási koncepciót kell 
készíteniük, amelyben javaslatot adnak a bevételi előirányzatok növelésére és a kiadási 
előirányzatok jelentős csökkentésére. A benyújtott koncepció részletes tárgyalását követőn 
kerül megállapításra a Költségvetésben az intézmények gazdálkodási besorolása, 
költségvetési támogatása és engedélyezett létszáma.”  szövegrész kerüljön törlésre. Tehát csak 
az első mondat marad. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 5 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 
 
A könyvvizsgáló úrnak volt még egy javaslata a p) pontra:  
 
„A működési kiadások csökkentése érdekében a Képviselő-testület kötelezettséget jelentő 
szerződésekről hozott döntésének megfelelően kell tervezni a működési célú pénzeszköz 
átadásokat és támogatásértékű kiadásokat nevesítetten a Fóti Ökumenikus Iskola támogatási 
szerződésének újratárgyalásával a megváltozott körülményekre tekintettel.”  
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 
A következő javaslat a határozati javaslatban szereplő ütemtervet egészítse ki a 6.3./ pontban 
az alábbi szövegrésszel: 
Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi Osztály részére történő átadásának határideje. 
A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő  
2013. évi költségvetési- és létszám-tervet, egyidejűleg beterjesztve az elemi költségvetést és 
annak írásos magyarázatát/indoklását. A folyamatban lévő és a 2013. évben tervezett induló 
beruházások részletes összefoglaló táblázatának elkészítése, az ismert és becsült adatok 
bemutatására. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 4 ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az EEB lényegében ugyanaz, mint a PFB javaslata. Az elfogadott módosításokkal teszem fel 
a határozati javaslatot egyben. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 7 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 
 

524/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

tárgyában (361.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el Fót Város 
Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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6. napirend:  Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének III. negyedévi 
teljesítéséről (351.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB és a JÜSZB elfogadásra javasolja, az EEB-nek 
vannak módosító javaslatai:  
Az 1-es számú melléklet 2. oldalán AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI 
TÁMOGATÁSA bekezdéseiben az összeg is és a százalék arány is szerepeljen. 
Az 1-es számú melléklet 4. oldalán a második mondata így módosuljon: A támogatások 
teljesítése általában időarányos, illetve egyes esetekben az éves terv már teljesült és 
további kifizetés nem várható. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Tehát a bizottság a mellékletekben olyasmit talált, amit kéri, hogy módosítsanak, ha ez 
megtörtént, akkor el lehet fogadni a határozati javaslatot. 
 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm, tehát, ami a vita tárgyát képezi, hogy az osztály 
idehozott egy csere oldal nevezetű előterjesztést, ahol egyes mellékletek módosulnak. Azt 
mondja osztályvezető úr, hogy az 1-es, a 3-as és a 3/a melléklet módosul. Osztályvezető úr 
arról tájékozatott itt szóban, hogy ez nem más, mint az EEB bizottság javaslata alapján 
előkészített módosítás. Magyarán először a módosításról kell szavaznunk utána pedig a 
határozati javaslatról. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő kiment a teremből. A testület létszáma 9 fő. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen Jegyző asszony, tehát az EEB javaslatát 
és a kiosztott mellékletek módosítást teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatot teszem fel egyben. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

525/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi pénzügyi tervének III. negyedévi teljesítéséről 

(351.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2012. évi 
I-III. negyedévi gazdálkodására vonatkozó, a Polgármesteri Hivatal jegyzője által 
előkészíttetett, a település polgármestere által benyújtott beszámolót - az államháztartásról 
szóló, 2011. évi CXCV. törvény 87. §-a, valamint a költségvetési beszámolók tartalmi 
elemeire irányadó, az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól szóló, 249/2000. (XII.04.) Korm. rendelet 10. §-a alapján – 
elfogadja.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 15 perc szünetet rendelek el. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a szünet után 17 óra 30 perckor folytatta 
munkáját, jelenlévők létszáma 10 fő, az ülés határozatképes.  
 
 
7. napirend: Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 

(357.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntöm a Kuratórium Elnökét Bertók Istvánt és az 
ellenőrző bizottságból Nagy Editet. Megadom a szót Bertók Istvánnak a Kuratórium 
Elnökének. 
 
Bertók István a Kuratórium Elnöke:  Jó estét kívánok! Üdvözlöm Önöket! Van, aki ismer, 
de azt hiszem, a többség nem. 1958. óta lakom Fóton, akkor születtem. Itt laktam, itt lakom, 
itt építkeztem. Van egy villamosmérnöki diplomám, egy menedzser diplomám és tizenhat 
évig mérnökösködtem, a következő tizenhat évet, mint menedzser töltöttem el bróker 
igazgatóként három különböző biztosítónál és ez volt az oka tulajdonképpen, hogy Fót 
ügyeivel én nem tudtam foglalkozni. Az utolsó két és fél évemben pedig a családi 
vállalkozásban dolgozom. Köszönöm a felkérést, megtisztelő. Gondolom, ha bejegyeznek, 
akkor át tudjuk venni az anyagokat, át tudjuk nézni a pénzügyi helyzetet, illetve a Kuratórium 
új tagsága megismerkedik egymással és megbeszéljük a célokat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönjük szépen a bemutatkozást, és előre is jó munkát 
kívánunk.  
Akkor ismertetném a bizottsági véleményeket. A PFB első módosító javaslata az Alapító 
Okirat 6-os pontjára vonatkozik. A működésére vonatkozóan van egy módosítás, hogy az: 
Alapító okirat 6./ pontjában, „A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén 
helyettesítő jogkörében a kuratórium titkára vezeti” szövegrész helyébe az „A kuratórium 
üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára vezeti.” szövegrész kerüljön. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az Alapító Okirat 8./ pontjában az „a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Kuratórium 
elnöke és a gazdasági vezető (ügyintéző) gyakorolja” szövegrész helyébe az a következő 
kerül „a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Kuratórium elnöke és a gazdasági vezető 
(ügyintéző) együttesen gyakorolja” – tehát ez kerül bele. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm. Csak egy technikai jellegű kérdésem 
volna. Az együttes gyakorlás hogy működik online bankműveletek esetében? Egyszerre a 
banki felületbe a Takarékszövetkezetnél illetve a másik számlán is egyszerre egy ember 
jelentkezik be. Azt kell megnézni, hogy azoknál az intézményeknél, ahol a számlát vezeti a 
Közalapítvány, ott hogy lehet az elektronikus banki műveleteknél az együttest gyakorolni. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: természetesen a technikai oldalához nem értek, de a 
bizottsági ülésen Tolnai László a bizottság tagja, illetve az Alapítvány gazdasági vezetője, aki 
azt hiszem, hogy a technikában, meg a szakmájában is profi módon dolgozik, ő tette ezt a 
javaslatot és én nem kezdem el mérlegelni, hogy ezt most hogy lehet megvalósítani, hát 
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nyilván ő benne van a szakmába, pénzügyi szakember, könyvelő cége van, 
számítástechnikával dolgozik, úgyhogy én ezt elfogadtam, hogy ez megoldható. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottsági javaslatot teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A következő javaslat: az „Az elnök akadályozatása esetén az elnök írásban felhatalmazott két 
kuratóriumi tag együttesen is képviselheti a Közalapítványt.” szövegrész kerüljön törlésre. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Továbbá kerüljön beépítésre a helyettesítés rendjének szabályozására való hivatkozás, 
miszerint azt az SZMSZ tartalmazza. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A JÜSZB-nek van még egy módosító javaslata: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, 
mint alapító elfogadja a módosított és egységes szerkezetbe foglalt Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány Alapító Okiratát, és elfogadja az 1-es számú melléklet szerinti Alapító 
Okiratot. Felhatalmazza a polgármestert az Alapító Okiratok aláírására. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: erre a módosításra azért lenne szükség, mert az 
Alapítványnak a módosító okiratát a gazdasági törvény rendelkezései szerint kell elfogadni és 
erre most a cégbíróságok nagyon kényesek, és akkor ezt a módosítást tettük, hogy ne dobják 
vissza a cégjegyzési kérelmet. Egy kérdésem lenne az előbb elfogadott módosítóval 
kapcsolatban. Amennyiben az elnök akadályoztatva van, akkor ki fogja képviselni az 
Alapítványt?  
 
A választ nem mikrofonba mondják, ezért nem hallatszik. 
 
Értem, akkor mi határozzuk meg, hogy ki fogja helyettesíteni az elnököt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megadnám a szót a Kuratórium Elnökének, hogy erre 
válaszoljon. 
 
Bertók István a Kuratórium Elnöke:  a bankszámla aláírással kapcsolatban lenne egy 
áthidaló javaslatom, tényleg a kettős aláírás az meglehetősen problémás tud lenni, viszont ha 
egy limitet be lehetne állítani, hogy mondjuk én, mint elnök egy limitig, összeghatárig 
egyedül, és a fölött pedig természetesen ketten, de ez csak a napi működés miatt lehet. Ez 
csak egy javaslat volt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor szeretném feltenni a módosításokkal az Alapító 
Okiratot egyben. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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526/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása  

(357.sz.anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító az alábbi módosításokkal is 
kiegészítve fogadja el a Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratát: 
1. Alapító okirat 6./ pontjában, „A kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén 
helyettesítő jogkörében a kuratórium titkára vezeti” szövegrész helyébe az „A kuratórium 
üléseit az elnök, akadályoztatása esetén a kuratórium titkára vezeti.” szövegrész kerül. 
2.1.Alapító okirat 8./ pontjában az „a bankszámla feletti rendelkezési jogot a Kuratórium 
elnöke és a gazdasági vezető (ügyintéző) gyakorolja” szövegrész helyébe az „a bankszámla 
feletti rendelkezési jogot a Kuratórium elnöke és a gazdasági vezető (ügyintéző) együttesen 
gyakorolja” szövegrész lép.  
2.2. Alapító okirat 8./ pontjában „Az elnök akadályozatása esetén az elnök írásban 
felhatalmazott két kuratóriumi tag együttesen is képviselheti a Közalapítványt.” szövegrész 
kerüljön törlésre. 
2.3. Továbbá kerüljön beépítésre a helyettesítés rendjének szabályozására való hivatkozás, 
miszerint azt az SZMSZ tartalmazza. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a JÜSZB módosító javaslatát teszem fel a határozati 
javaslat 1-es pontjára. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatot teszem fel egyben szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

 
527/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 

Fót Fejlődéséért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása  
(357.sz.anyag) 

 
1.Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint alapító elfogadja a Fót Fejlődéséért 
Közalapítvány Alapító Okiratának módosító okiratát, és elfogadja a 4-es számú melléklet 
szerinti módosított és egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot. Felhatalmazza a 
polgármestert a módosító okirat és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat aláírására. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a 
Fót Fejlődéséért Közalapítvány módosított Alapító Okiratának bírósági bejegyzését követően 
haladéktalanul nyújtson segítséget a Fót Fejlődéséért Közalapítványtól 2012. október 4-én 
átvett iratoknak az új kuratóriumi elnök részére történő átadásához. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete mint alapító úgy dönt, hogy a Fót 
Fejlődéséért Közalapítvány működésére vonatkozóan törvényességi ellenőrzést kér a Pest 
Megyei Főügyészségtől, és felkéri a polgármestert a kérelem megküldésére. 
Felelős: 1.,3. pontok: Cselőtei Erzsébet polgármester  
   2. pont: Chrobák Zoltánné dr. jegyző. 
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Határid ő: 1. pont: a Budapest Környéki Törvényszékhez történő benyújtásra a döntést  
követő 8 napon belül. 

 2. pont: a bírósági bejegyzést követő 3 napon belül. 
3. pont: a Pest Megyei Főügyészségre történő benyújtásra a döntést követő  
              8 napon belül. 

 
 
 
8. napirend: Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai 

Szakszolgálatának közalkalmazottai különleges szakértelmet igénylő 
munka utáni pótlékának megemelése ügyében. (343.sz.anyag) 

 
 
Fábry Béla képviselő: az előterjesztés tartalmával egyet értek, de szeretném bejelenteni, 
hogy családi érintettség miatt a szavazásban nem veszek részt. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB és a JÜSZB nem javasolja elfogadásra, az EEB 
elfogadásra javasolja. 
 
Fábry Béla képviselő: azt kérdezném, hogy van-e indoklás, hogy aki a bizottsági ülésen ott 
volt, az mivel indokolja a döntésüket?  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a bizottságon éppen a minimum létszám volt az, 
ami az érvényességhez szükséges, abban a pillanatban öten voltunk a teremben. Egy fő 
tartózkodott, és hiába kapta meg a többséget, itt pénzügyi kérdésről van szó, ezért a többség 
nem elég, mert kilenc tagú a bizottság, öt igen kellett volna. Jelentem a képviselő úrnak, én 
megszavaztam. Az egy tartózkodás pedig nem fűzött hozzá magyarázatot, hogy ő miért 
tartózkodott. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: de, az egy tartózkodás hozzáfűzte, hogy miért nem 
szavazta meg, én voltam az, aki nem szavazta meg. Egyébként pedig ezen, hogy elutasította, 
vagy nem, fölösleges rugózni, itt most elment megint egy vita. Megvan a minősített 
többséghez szükséges szavazatok száma, vagy nincs. Ha megvan elfogadásra, ha nincs, 
tökéletesen mindegy, hogy milyen módon, elutasításra került bizottsági szinten. A Képviselő-
testület meg vagy elfogadja, vagy nem, ennyi. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felteszem szavazásra a határozati javaslatot, indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő nem vett részt a szavazásban. 
 

528/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda Pedagógiai Szakszolgálatának 

közalkalmazottai különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlékának megemelése 
ügyében. (343.sz.anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fáy András Általános 
Iskola és Óvoda Pedagógiai Szakszolgálat tagintézményéhez áthelyezett 11 fő pedagógus 
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közalkalmazott különleges szakértelmet igénylő munka utáni pótlékát 2012. szeptember 1. 
napjától, a pótlékalap 100 %-ban állapítja meg.  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban meghatározott 
kötelezettség fedezetét Fót Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelete személyi juttatások és munkaadót terhelő járulékok Fáy András 
Általános Iskola és Óvoda alcím terhére biztosítja. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fáy András Általános Iskola és Óvoda 
igazgatóját az 1. pontba foglalt döntés kapcsán szükségessé váló munkáltatói intézkedések 
megtételére.   
Felelős: 1-2. pont: Cselőtei Erzsébet polgármester 
           3. pont: Kakuk Zsolt igazgató 
Határid ő: 1-2. pont: 2012. november 21. 
                  3. pont: november 26. 
 
 
 
9. napirend: Együttműködési Megállapodás megkötése a Dunakeszi 

Rendőrkapitánysággal az „iskola rendőre” programról. (291.sz.anyag) 
 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok elfogadásra javasolták. Hozzászólást nem 
látok, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

529/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Együttműködési Megállapodás megkötése a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal az „iskola 

rendőre” programról. (291.sz.anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Együttműködési 
Megállapodást köt a Dunakeszi Rendőrkapitánysággal a 2012/2013-as tanévre, az „iskola 
rendőre” programhoz történő csatlakozásra. 
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az Együttműködési Megállapodás 
aláírására. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: az Együttműködési Megállapodás aláírására: a döntést követő 5 napon belül. 
 
 
10. napirend: Szerződésbeli jogutódlás jóváhagyása a Junimed Eü. Bt. Junimed Kft-vé 

történő átalakulása miatt (340.sz.anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok elfogadásra javasolták. Hozzászólást nem 
látok, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

530/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Szerződésbeli jogutódlás jóváhagyása a Junimed Eü. Bt. Junimed Kft-vé történő  

átalakulása miatt (340.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  jóváhagyja, hogy a Fót Város Önkormányzata 
és a Junimed Eü. Bt között 2012. július 31-én kötött szolgáltatási szerződésben, továbbá a Fót 
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Város Önkormányzata és a Junimed Eü. Bt között 2012. július 31-én kötött használati 
szerződésben a Junimed Eü. Bt. (székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.) helyébe változatlan 
feltételekkel a Junimed Egészségügyi Szolgáltató Kft. (székhely: 2626 Nagymaros, Őz u. 19.) 
lépjen.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: a szerződéskötésre a döntést követő 8 napon belül 

 
 

11. napirend: Döntés a Dr. Vozák Mária Egészségügyi Szolgáltató Bt. (2151 Fót, 
Repkény u. 8.) telephelyének áthelyezésével kapcsolatos tulajdonosi 
hozzájárulás megadásáról. (344.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: mindhárom bizottság elfogadásra javasolta a határozati 
javaslatot. A könyvvizsgáló úrnak volt egy javaslata. „Az előterjesztés 2. oldalán a Feladat 
ellátási szerződés 6.6.) pontjára való hivatkozásnál a második sorban az idézet helyesen: 
„használatba nem adhatja”. Ezen hiba javítása után a határozati javaslatokat elfogadásra 
ajánlom.” Tehát a következőképpen fog hangzani ez a 6.6-os: „Szerződő felek rögzítik, hogy a 
Háziorvos a használatba adott ingatlant harmadik személy részére bérbe, használatba nem 
adhatja, azt kizárólag a jelen szerződésben megjelölt célra használhatja, kivéve, ha ehhez az 
Önkormányzat – előzetesen – írásban hozzájárul.” 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

531/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Dr. Vozák Mária Egészségügyi Szolgáltató Bt. (2151 Fót, Repkény u. 8.) 
telephelyének áthelyezésével kapcsolatos tulajdonosi hozzájárulás megadásáról. 

(344.sz.anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a Dr. 
Vozák Mária Egészségügyi Szolgáltató Bt., (2151 Fót, Repkény u. 8) 2013. július 31-ig a 
Feladat-átadási szerződésben meghatározott feladatok mellett a foglalkozás-egészségügyi 
alapellátást (beleértve a szemészeti ellátást is) a 2151 Fót, Németh Kálmán u. 40. szám alatt 
lássa el.  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jelen 
előterjesztés 6. számú mellékletét képező tartalmú tulajdonosi hozzájárulás aláírására.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a döntést követő 30 napon belül. 

 
 

12. napirend: Az orvosok feladat-átadási szerződései és a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. 
szám alatti Egészségügyi Központban  működő egészségügyi 
vállalkozások működési hozzájárulás költségei (350.sz.anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: ehhez kiosztásra került most egy kérelem.  
 
Hegedűs Miklós könyvvizsgáló: amit ehhez az előterjesztéshez írtam, ez a 
sémaszerződésnek a módosításaira vonatkozik, mert részben az ez év augusztusában a 
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Cégeljárási törvény miatt a fejlécet módosítani kell, ki kell egészíteni, másrészt meg jelentős 
törvényi változások vannak a szövegben, amit célszerű átvezetni. Erre én pontonként írtam a 
választ, tehát javaslom, hogy ezt fogadjátok el, és egy az egyben módosítsátok a vonatkozó 
pontokat. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor a könyvvizsgáló úr módosító javaslatait szeretném 
feltenni sorban. Az 1-es mellékletben a Megbízó adatai között fel kell tüntetni az adószámot, 
valamint az azonosító számot. Tehát a Megbízónál legyen ott kiegészítésként az adószám és 
az azonosító szám. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző ügyrendben: köszönöm szépen a szót. Én még 
annyit szeretnék elmondani, hogy Koscsó doktornő is küldött egy email-t az anyaggal 
kapcsolatban. Ebben az áll, hogy kérné elhalasztani a decemberi ülésre ennek a napirendnek a 
tárgyalását a körzethatár rendeletmódosítással egy időpontra történő halasztása miatt. Ezt csak 
tájékoztatásul szerettem volna elmondani.  
Az Orbán doktor úr kiegészítéséhez pedig annyit, hogy azért van egybetűzve a kék lámpa 
használatával, mert a szerződés kiegészítése mellett azt kérte még, ha a Képviselő-testület 
egyet ért vele, akkor adjon elvi támogatást ahhoz, hogy ő használhasson ilyen 
megkülönböztető jelzést. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: először a könyvvizsgáló úr javaslatait teszem fel 
szavazásra. Elsőként, hogy a Megbízó részhez kerüljön oda az adószám és az azonosító. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

532/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Az orvosok feladat-átadási szerződései és a  2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatti 
Egészségügyi Központban  működő egészségügyi vállalkozások működési hozzájárulás 

költségei (350.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosok Egészségügyi 
feladat-ellátási szerződését azzal a kiegészítéssel fogadja el, hogy a szerződésben a Megbízó 
adatainál az adószám és az azonosító szám kerüljön feltüntetésre. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az 1-es számú mellékletben a Felek jogai és kötelezettségei 
címszó 1. pontjában az EüM rendelet helyes száma: 4/200. (II.15.). Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő nem vett részt a szavazásban. 
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533/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Az orvosok feladat-átadási szerződései és a  2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatti 
Egészségügyi Központban  működő egészségügyi vállalkozások működési hozzájárulás 

költségei (350.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosok Egészségügyi 
feladat-ellátási szerződését azzal a módosítással fogadja el, hogy a szerződésben a Felek jogai 
és kötelezettségei címszó 1. pontjában a 4/2000. (II.15.) EüM rendelet szerepeljen.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az 1-es számú mellékletben a Felek jogai és kötelezettségei 
címszó 9. pontjában a felügyeleti szerv helyesen: „a háziorvosi és fogorvosi tevékenység 
szakmai felügyeletét az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat és a fővárosi és 
megyei kormányhivatal népegészségügyi szakigazgatási szervének felügyelő szakfőorvosai 
látják el.” Kell erről külön szavazni, vagy kijavítják a megfelelő elnevezést? 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: fogadjuk el akkor azt, hogy a hivatalos és most aktuális 
elnevezés kerüljön a változásokba. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Azt szeretném mondani elöljáróban, 
hogy egy nagyon hosszú tárgyalássorozat eredménye a két szerződés létrejötte. Szeretném 
megköszönni mindenkinek a közreműködését, képviselőknek, hivatali dolgozóknak és ESZEI 
dolgozóinak, intézményvezető asszonynak és a gazdasági vezetőnek, valamint az orvosoknak 
is, mert nagyon pozitívan és konstruktívan állt hozzá mindenki ehhez a kérdéshez. Nem volt 
egyszerű ennyi szereplővel megegyezni, hogy ezt mindenki elfogadja. Arról kellett 
meggyőzni őket, és dönteni, hogy az eddig nagyon régen megállapított fix költség helyett, egy 
reális rezsiköltség viselést vállalják terület és rendelési idő arányosan. A konstruktív 
hozzáállást mindenkinek köszönöm.  
A Koscsó doktornő által kértekre és írtakra azért hadd reagáljak. A doktornővel egy külön 
egyeztetést is lefolytattunk a kérésére. Én ott is azt mondtam neki, hogy a gyermekorvosi 
körzethatároknak a felülvizsgálatát, azt a decemberi ülésre hozzuk, mert egyébként is kell ezt 
és tervezzük, mivel vannak olyan utcák, amik nem szerepelnek a körzetekben, vannak olyan 
utcák, amiket átneveztünk. Ezt a rendeletünket pontosítani és aktualizálni kell, de azt 
elmondtam neki, hogy részünkről ez nem összeköthető semmivel, mert a két dolog összefügg 
ugyan, de még sem függvénye egymásnak. A körzethatárokat nem valakinek a kedvére  - és 
ez mindenkire vonatkozik - , hanem törvényesen és szakmailag helyesen szeretnénk 
kialakítani. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönjük szépen. Akkor tehát olvasnám a PFB javaslatait, 
az egyik, hogy: 
A Bizottság javasolja, hogy a feladat-ellátási szerződés 3.3-as pontjában a MOK mozaikszó 
kerüljön teljesen kiírásra: Magyar Orvosi Kamara.  
A Bizottság javasolja, hogy a használati szerződés 6-os pontja, „…és a helyiség 
berendezéseinek” szövegrészt követően kerüljön kiegészítésre a következőkkel: „- kivéve 7.3. 
pont szerinti berendezések.” 
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A Bizottság javasolja, hogy a használati szerződés 8-as pontjába kerüljön be az alábbi 
mondat: a költségek számítási alapját a területarányos használat és a rendelési idő 
határozta meg. 
Én ezt a három módosítást most egyben tenném fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

534/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Az orvosok feladat-átadási szerződései és a  2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatti 
Egészségügyi Központban  működő egészségügyi vállalkozások működési hozzájárulás 

költségei (350.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosok Egészségügyi 
feladat-ellátási szerződését úgy fogadja el, hogy: 
1. A feladat-ellátási szerződés 3.3-as pontjában a MOK mozaikszó kerüljön kiírásra: Magyar 
Orvosi Kamara.  
2. Az Egészségügyi feladat-ellátási szerződés 3. számú mellékletét képező Használati 
szerződés 6-os pontja, „…és a helyiség berendezéseinek” szövegrészt követően kerüljön 
kiegészítésre a következőkkel: „- kivéve 7.3. pont szerinti berendezések.” 
3. A használati szerződés 8-as pontjába kerüljön be az alábbi mondat: a költségek számítási 
alapját a területarányos használat és a rendelési idő határozta meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a használati szerződésre vonatkozóan az EEB ugyanazokat 
a javaslatokat tette, mint a PFB. A JÜSZB a határozati javaslatot nem javasolta elfogadásra. A 
PFB-nek vannak a határozati javaslatra vonatkozóan módosításai. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen a szót. Az Orbán doktor úr, amit a 
használati szerződés 6-os pontjában kiegészítésére szán, ami így szól, hogy: „amennyiben a 
szolgáltató önhibáján kívül történik a használatba adott helyiségben rendeltetésszerű használat 
során műszaki meghibásodás a közművekben, ennek költségét a Megbízó vállalja.” Ezt azért 
tartom teljesen fölöslegesnek, mert az egész 6-os pont arról szól, hogy ha az épületben 
bármilyen javítás, meghibásodás, ablakcsere, ajtócsere, fűtéscsere van, az mind a Megbízónak 
a feladatába tartozik. A közmű az az épület része, az a miénk, tehát erről fölösleges külön 
rendelkezni. Amit a szerződés 15-ös pontjába javasol, az OEP finanszírozás nem elegendő 
akkor egyeztető tárgyalást folytat le, arra én meg azt kell, hogy mondjam, hogy benne van az, 
hogy bármikor közös megegyezéssel kezdeményezhetik a szerződésnek a módosítását. Tehát 
ilyen szempontból ezt sem kell belevenni, mert ez meg oda beleérthető. Ez benne van, hogy 
közös megegyezéssel bármikor módosítható. Köszönöm szépen. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző, ügyrendben: köszönöm szépen a szót. Igazából a 
PFB következő módosításához, ahol a határozati javaslatot javasolja módosítani, ahhoz 
kapcsolódóan szeretném elmondani, hogy az 1-es pontban azt javasolja, hogy: „A jelenleg 
érvényben lévő feladat-ellátási szerződéseket a Képviselő-testület 2012. december 31-i 
hatállyal felmondja.”- a felmondja helyett szerepeljen az, hogy közös megegyezéssel 
megszűntetni, mert teljesen különbözőek az egyes háziorvosoknak a szerződései, mivel 
különböző időpontokban kötettek, van akinél mondjuk három hónapos felmondási idő 
szerepel, azt nem tudjuk december 31-i hatállyal felmondani. Köszönöm. 
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Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: ha valami miatt nem sikerül tető alá hozni a közös 
megegyezést, akkor addig nem lehet az új szerződést megkötni. Az új szerződés pedig az új 
terület és rendelési idő arányú rezsiköltség fizetésről szól. Akkor előfordulhat, hogy lesz 
olyan hónap, ahol az egyik orvos már az új szerint fog fizetni, a másik orvos meg a régi 
szerint fog fizetni, ezt gondoljuk át. Értem én, hogy ez így van, csak kell rá valamilyen 
megoldást találni, azért javasolja a PFB az egységest. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót. Én pedig a PFB határozati 
javaslatát a 2-es pontra vonatkozóan kérem, hogy fogalmazzuk át, mert az ESZEI vezetőjének 
nem a feladat ellátási szerződéseket kell felmondania, hanem véleményem szerint: 
„Felkérjük az ESZEI igazgatóját, hogy az új feladat ellátási szerződések szerint lefedett 
feladatokkal összefüggő, korábban megkötött szerződéseket értelemszerűen mondja föl.” 
Tehát vannak rész-szerződések különböző feladatokra, ezeket kell neki fölmondani, hiszen 
ezek már le lesznek fedve az új szerződéssel, tehát veszélyes hulladékszállítás, egyebek, olyan 
külön kis szerződések voltak egyes orvosokkal. Ezekre most már nem lesz szükség, ezeket 
kell felmondani. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, én elfogadom az az érvelést, amelyik arra 
vonatkozik, hogy közös megegyezéssel mondjuk fel, és én nem látom annak a veszélyét, hogy 
bármelyik orvos is azt mondaná, hogy nem, tehát hogy kifarolna a közös megegyezésből, hisz 
végig volt egyeztetve velük. Gábor azt mondta, hogy nagyon konstruktívan és nagyon 
eredményesen egyeztettek le mindenkivel mindent, mindenkinek meg is köszönte ezt, ez 
természetes, azt gondolom magától értetődő, de ha ez ennyire precízen, pontosan le van 
egyeztetve, akkor nem kell attól félni, hogy bármelyik orvos is kifarolna ebből a 
megegyezésből. Tehát a közös megegyezést, pláne ha ez bennünket jogilag kedvezőbb 
helyzetbe hoz, azt mindenképpen én is javaslom, hogy ez kerüljön be. Köszönöm. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Gyakorlatilag hasonlót szerettem volna 
én is mondani, hogy az orvosok konstruktívan álltak hozzá ehhez a dologhoz. Az itt kialakult 
tervezeteket gyakorlatilag elfogadták, tehát én azt mondom, hogy most egy kicsit bízzunk 
meg bennük, tudva azt, hogy van egy szereplő, akivel lehetnek úgymond problémák, de azt 
akkor majd kezeljük külön, hogy ha ezt a közös megegyezést nem sikerül valakivel aláírni, 
akkor folyamodjunk ahhoz, hogy a meglévő mostani szerződést hogyan lehet fölmondani. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke, ügyrendben: köszönöm szépen. Én szeretném 
bejelenteni, hogy el kell mennem. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, tudomásul veszem. Akkor bejelentem, 
hogy a jelenlévő képviselők szám a 9-re csökkent.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő 18.15 perckor elhagyta a testületi ülést. A 
testület 9 fővel határozatképes. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor először végigmegyünk a határozati javaslat 
módosításain. 
A határozati javaslat az alábbi új 1. ponttal egészüljön ki az alábbiak szerint: 
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„A jelenleg érvényben lévő feladat-ellátási szerződéseket a Képviselő-testület 2012. december 
31-i hatállyal közös megegyezéssel megszűnteti.” - indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  

 
A határozati javaslat az alábbi új 2. ponttal egészüljön ki az alábbiak szerint: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ESZEI igazgatóját, hogy az új 
feladat ellátási szerződéssel lefedett feladatokra vonatkozó szerződéseket 2012. december 31-i 
határidővel mondja fel.” - indítható a szavazás 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Akkor tehát ez lesz a határozati javaslat 1-2-es pontja. Az eredeti 1-2 pontok pedig 
átszámozódnak 3-4-ik pontra, illetve az összes többi is.  
 
A módosított egészségügyi feladat ellátási szerződést a módosításokkal teszem fel egyben 
szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A használati szerződést teszem fel a módosításokkal egyben. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatot teszem fel szavazásra az elfogadott két kiegészített ponttal. Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  

 
535/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 

Az orvosok feladat-átadási szerződései és a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatti 
Egészségügyi Központban  működő egészségügyi vállalkozások működési hozzájárulás 

költségei (350.sz.anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg érvényben lévő 
feladat-ellátási szerződéseket a Képviselő-testület 2012. december 31-i hatállyal közös 
megegyezéssel megszűnteti. 
 
2./Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az ESZEI igazgatóját, hogy az új 
feladat ellátási szerződéssel lefedett feladatokra vonatkozó szerződéseket 2012. december 31-i 
határidővel mondja fel. 
 
3./ 2013. január 1. napjától kezdődő hatállyal elfogadja a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletét 
képező háziorvosokkal, házi gyermekorvosokkal és fogorvosokkal kötendő egészségügyi 
feladat-ellátási szerződést. 
 
4./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az alábbiakban meghatározott 
egészségügyi szolgáltatók szerződéseinek aláírására: 
1. Medikus Lánc Bt. (1. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
2. Dr. Katimed Kft. (2. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
3. Dr. Vozák Mária Bt. (3. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
4. Dr. Orbán Győző Bt. (4. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
5. Greguss-Fodor Bt. (5. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
6. Dr. Albert András Eü. Bt. (6. sz. felnőtt háziorvosi körzet) 
7. Praxis Remedia Kft. (7. sz. házi gyermekorvosi körzet) 
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8. Pediatric NEPH Bt. (1. sz. házi gyermekorvosi körzet) 
9. Albimed Bt. (2. sz. házi gyermekorvosi körzet) 
10. Halász-Dent Bt. (1. sz. és 3. sz. fogorvosi körzet) 
11. Dalma-Dent Bt. (2. sz. fogorvosi körzet) 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy dr. Vincze Katalin a 
Fáy tér 2. sz. alatti rendelőjében az Egészségügyi Központban tartott rendelési idején felül 
végezhessen háziorvosi tevékenységet területi ellátási kötelezettséggel heti három órában. 
 
6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a működési 
költségek  3. sz. melléklet szerinti felosztási arányát.  
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2151 Fót, Szent 
Benedek u. 15. szám alatti egészségügyi vállalkozások számára önkormányzati 
költségvetésből biztosítja a telefonközpont működtetésével kapcsolatban felmerülő 
mindennemű költséget.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1-4./ pont tekintetében: 2012. december 15., 5. és 6./ pont tekintetében: 2013. 
január 1-től folyamatosan. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: az Orbán doktorúrnak volt itt még egy kérése, amiről 
látunk egy Kormányhivatali Hatósági bizonyítványt, hogy neki indokolt a kék villogó 
használata. A levélben volt egy olyan kérése, hogy ide mi záradékként tegyük ezt bele, de én 
úgy gondolom, hogy erről külön határozatot kellene hozni, mert ha valaki megy a kék 
villogóért, akkor ahhoz ne kelljen bevinnie a feladat ellátási szerződést meg az egyéb 
szerződéseknek a módosítását is, csak erről szülessen egy külön határozatunk, hogy a Fóton 
praxiban lévő háziorvosoknak és gyermekorvosoknak a kék villogó használatát támogatjuk. 
Ezt, ha így generálisan elfogadjuk, akkor ez mindegyiknek odaadható sürgősségi ellátás 
esetén. Azért szeretném, ha erről külön határozatot hoznánk és nem egy záradékot. Köszönöm 
szépen. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

536/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Az orvosok feladat-átadási szerződései és a 2151 Fót, Szent Benedek u. 15. szám alatti 
Egészségügyi Központban  működő egészségügyi vállalkozások működési hozzájárulás 

költségei (350.sz.anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóton praxist működtető 
háziorvosok és gyermekorvosok számára sürgősségi ellátás (vagy sürgős szükség) esetén a 
megkülönböztető jelzést (kék villogó) használatát támogatja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Földi Pál képviselő ügyrendben: köszönöm a szót, nekem negyed órára el kell mennem. 
Köszönöm szépen. 
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő úr kiment a teremből, a testület létszáma 8 fő. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, nyolc fővel határozatképesek vagyunk. 
 
 
13. napirend: Kérelem az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által Fót Város területi 

ellátási kötelezettségének módosítása tárgyában indított eljárás 
felfüggesztése iránt (363.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: mindhárom bizottság elfogadásra javasolta. Hozzászólást 
nem látok, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

537/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Kérelem az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által Fót Város területi ellátási kötelezettségének 

módosítása tárgyában indított eljárás felfüggesztése iránt  
(363.sz.anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Országos Tisztifőorvosi 
Hivatal által Fót Város területi ellátási kötelezettségének módosítása tárgyában indított eljárás 
felfüggesztését kéri annak érdekében, hogy tárgyalásokat folytasson a Magyar Honvédség 
Honvédkórházával. 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jelen határozat meghozatalától számított hat 
hónapon belül kéri az eljárás folytatását. 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban megjelölt kérelmet 
nyújtsa be az Országos Tisztifőorvosi Hivatalhoz. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: 2012. november 21, a határozat megküldésére a döntést követő nap. 
 
 
 
14. napirend:   Fót Város honlapjának üzemeltetése (285/A sz. anyag) 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a véleménylapon tévesen szerepel, a mi javaslatunk 
szerint nem meghívásos pályázatról volt szó, csak pályázatról. Tehát mi azt kértük, hogy 
pályázat történjen ismételten kiírásra a honlap működtetésére, de nem meghívásos pályázat, 
mi erről nem nyilatkoztunk. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. A legutolsó szeptember 19-ei határozat az úgy 
szólt, hogy felkérjük a Jegyzőt, hogy a honlap november 1-től való működtetésének 
lehetőségét dolgozza ki, most úgy látom, hogy azt dolgozta ki, hogy vagy a Balatoni úr vagy 
nem ő. Én nem igazából látom, hogy a határozatnak ez a fajta végrehajtása egy így 
következetes lenne és van némi félelmem, de akkor várom a választ. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: Az elmúlt havi rendes ülésre beterjesztésre került határidőben 
ez az előterjesztés, ami levételre került. Tehát határidőben előterjesztettem, és egy más 
alternatíva volt, amiben azt javasoltam, hogy a Polgármesteri Hivatalnak a bevonásával a 
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vállalkozóval 40.000 ft+Áfa-val lássuk el ezt a munkát. Ez napirendre sem került, tehát ez az 
első ütem.  
A második ütemet most látja tisztelt Képviselő. Tehát az egyik verzió változatlanul az, hogy 
kapjon a vállalkozó megbízást, a „B” verzió pedig az, hogy pályázat legyen.  
A következő kiegészítést szeretném tenni, mert most látom a PFB és az EEB határozatainál, 
hogy mindegyik határozat második pontja álláspontom szerint téves, mivel a honlap 
üzemeltetésére a vállalkozó szerződése október 31-ig szólt, de ő ezt a mai napig ellátja.  
A vállalkozási díj összege nem lehet kevesebb annál, amivel ő eddig is ellátta - 60.000 Ft-ért-, 
ugye nincs most szerződése, de ezt közös megegyezéssel lehetne módosítani. Közös 
megegyezésről szó nincs, mert nem került a Képviselő-testület elé ez az indítvány, magyarán 
ő abban a hiszemben látja el, igaz jóhiszeműen, de papír nélkül, hogy 60.000 Ft+Áfa-ért 
teljesít. Tehát ez az megjegyzésem. Köszönöm szépen. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: értettük Jegyző asszony. A bizottságnak nem volt 
ilyen szándéka, hogy ár alá menjen. Elhangzott, vagy leírásra került valamelyik anyagban ez a 
40.000 Ft, és nekünk innen volt az információnk, ezért került be ez az összeg. Tehát nem volt 
pontos az információnk. Köszönöm. 
  
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, több hozzászólást nem látok, akkor először a 
„B” változatra vonatkozó módosításokat teszem fel, miszerint kiegészülne egy 5-ös ponttal: 
„Fót Város honlapjának folytatólagos üzemeltetése céljából az eredményes pályázat 
lezárásáig a jelenlegi üzemeltetővel hosszabbítsa meg a vállalkozási szerződést 60.000 Ft 
+ÁFA/hó összegért.” 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A 6-os pont pedig úgy szólna, hogy: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete írjon ki 
pályázatot és az ajánlattételi felhívást, valamint a szerződés tervezetet csatolja az 
előterjesztéshez a decemberi KT ülésre. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A két kiegészítéssel, tehát egy 5-ös és egy 6-os ponttal kiegészült a „B” változat, egyben 
teszem fel a határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az előterjesztésben a polgármester által felolvasott határozati 
javaslati pontok tévesen szerepeltek, ezért a Képviselő-testületi döntésre-helyes számozással- 
az alábbi határozat került elfogadásra. 
 

538/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Fót Város honlapjának üzemeltetése (285/A sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy 
írjon ki pályázatot és az ajánlattételi felhívást Fót Város honlapjának folytatólagos 
üzemeltetésére, valamint a szerződés tervezetet csatolja az előterjesztéshez a decemberi KT 
ülésre. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a döntés 
meghozatalára, és felhatalmazza, hogy a vállalkozási szerződést 2013. december 31-ig terjedő 
időszakra írja alá. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy 
Fót Város honlapjának folytatólagos üzemeltetése céljából az eredményes pályázat lezárásáig 
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a jelenlegi üzemeltetővel hosszabbítsa meg a vállalkozási szerződést 60.000 Ft +ÁFA/hó 
összegért. 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1-3./ pontban meghatározott kötelezettségvállalás 
2012. évi költségvetést érintő fedezetét Fót Város Önkormányzata költségvetéséről szóló 
3/2012. (II. 27.) önkormányzati rendelete „Városi médiakiadások” sora terhére biztosítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő:  1. pont: decemberi Képviselő-testületi ülésre. 

2./ pont: 2013. január 15. 
3./ pont: azonnal. 
4. pont: azonnal. 

 
 
 

15. napirend: Pályázati kiírás:”A közbeszerzési szakértői feladatok 2 évre történő 
ellátására”(342.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB és az EEB elfogadásra javasolja, a JÜSZB a 
határozati javaslat 3-as pontját törlésre javasolja: 3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert az összességében legkedvezőbb ajánlattévő 
nyertesként történő kihirdetésére. Tehát ezt javasolja törlésre, felteszem szavazásra. 
Szavazás eredménye: 1 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 3 tartózkodás, - elutasítva.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: szeretném egyéni módosításként indítványozni, 
hogy a 3-as pontban a Képviselő-testület hirdessen eredményt a Polgármester helyett. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, akkor ezt felteszem szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A módosítással egyben teszem fel a határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

539/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Pályázati kiírás:”A közbeszerzési szakértői feladatok 2 évre történő ellátására” 

(342.sz.anyag) 
 

1./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, a 2013. és 2014-es költségvetési 
évben lefolytatandó közbeszerzési eljárások előkészítésében, illetve lebonyolításában a 
Hivatalos Közbeszerzési Tanácsadók Névjegyzékében szereplő külső közbeszerzési tanácsadó 
közreműködését kívánja igénybe venni. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert az 1. 
pontban meghatározott szolgáltatás nyújtására a Fót Város Önkormányzat Versenyszabályzata 
szerint kérjen be árajánlatokat. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az összességében 
legkedvezőbb ajánlattévőt hirdeti ki nyertesként. 
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4./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 3. pontban 
megjelölt nyertes ajánlattevővel a 2013. január 1-től 2014. december 31-ig tartó, határozott 
időre szóló megbízási szerződést kösse meg és írja alá. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. és 
2014. években várható közbeszerzésekkel kapcsolatos munkadíjat és a hirdetmények 
megjelenéseinek várható díját terveztesse be a 2013. és 2014. évi költségvetésekbe.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 6./ pont vonatkozásában értelemszerűen 2013. február 15. és 2014. 
február 15. 

 
 

16. napirend:  Fót, Tóli bánya (Királyhalom) terület lakosainak tömegközlekedéssel 
kapcsolatos kérelmei alapján meghozott döntések végrehajtása  
(179/A sz.anyag) 

 

 
Fábry Béla képviselő: nem tartalmi a hozzászólásom, hanem egyrészt a közlekedés 
szervezés modern terminológiájában már azt, hogy tömegközlekedés, ezt a kifejezést nem 
használják, e helyett a közösségi közlekedés kifejezést használják, ennek van tartalmi 
jelentősége egyébként. Javaslom, hogy a továbbiakban fogadjuk el mi is azt a közmegegyezés 
alapján használt kifejezést, hogy közösségi közlekedés, ez az egyik. A másik, hogy azt meg el 
kéne dönteni, hogy ennek a területnek a hivatalos területe az Tóli bánya, vagy Királyhalom, 
mert egyszerűen egy-egy városrésznek a megnevezése az tartósan nem lehet ilyen helyzetben, 
ilyen állapotban. Ha az ott lakók annak idején azt kérik, hogy ez Királyhalom legyen, akkor 
ezt az elnevezést törvényesítsük, tehát legyen átnevezve. Ha pedig annak a területnek az a 
neve, hogy Tóli bánya, mert ez az örökség, akkor nevezzük így, de ez a dupla megnevezés ez 
csak abban az esetben indokolt, amennyiben utcaátnevezés van és akkor két évig köteles a 
régi nevet használni, csak itt a Tóli bánya a régi név és a Királyhalom az új név. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a Tóli bánya néven tudják beazonosítani. 
 
Fábry Béla képviselő: igen, de ennek a közterületnek, vagy városrésznek, ha úgy tetszik az a 
neve, hogy Királyhalom és régen pedig úgy hívták, hogy Tóli bánya, akkor az legyen 
zárójelben írva, hogy a régiek is tudják azonosítani, menjen át a köztudatba is ez a 
megnevezés. Ne legyen dupla megnevezés. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen a szót, nem tömegközlekedésről van 
szó, meg nem közösségi közlekedésről. Kicsit félreérthető, tehát itt nem busz meg villamos 
fog járni, hanem gyalogátkelőhelyet szeretnénk és a közigazgatási határ táblát szeretnénk 
arrébb tenni és ennek a tervezéséről van szó.  
Szeretném még következőkre felhívni a figyelmet: ha egy terület fejlesztésre kerül, a terület 
fejlesztőjének az ilyen munkákat, elő kell írni. Ezt magunkra nézve is figyelmeztetésnek és 
kötelezőnek tartom, hogy ne kerüljünk olyan helyzetbe, mint a fótligeti lakosok, hogy nekik 
kellett megfizetni a zebra fejlesztést. Ne kerüljünk olyan helyzetbe, hogy az önkormányzatnak 
kell megfizetni az ilyen fejlesztést, hanem a területnek a fejlesztője, illetve a hasznosítója 
fizesse meg az ilyen fejlesztéseket, mert amikor a területet átminősítik egy külterületből 
lakóterületté, akkor ez az ő érdeke, és ezt mindig a terület fejlesztőjétől követeljük meg, hogy 
ne nekünk és a lakosoknak kerüljön költségbe. Köszönöm szépen. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB módosító javaslatát teszem fel szavazásra, a 
határozati javaslat első pontját törlésre javasolja. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Egyéb módosítás nincs, a határozati javaslatot teszem fel a megmaradt 2-3-as pontokat. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

540/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Fót, Tóli bánya (Királyhalom) terület lakosainak tömegközlekedéssel kapcsolatos kérelmei 

alapján meghozott döntések végrehajtása (179/A sz.anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett indikatív 
ajánlatok alapján a 293/2012. (VI.27.) KT határozat 5./ pontjában meghatározott bruttó 1.164 
eFt tervezési keretösszeghez bruttó 400 eFt pótfedezetet biztosít, és így a tervezési munkák 
díját 1.500 eFt-ban hagyja jóvá. A tervezési munkák fedezetének kiegészítésre biztosított 
bruttó 400 eFt Fót Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) ör. 
„Településszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ korszerűsítése” során rendelkezésre áll. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban 
foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és 
terjessze be a Képviselő-testület soron következő költségvetési rendeletmódosítása 
alkalmával. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő:  1. pont azonnal 
  2. pont esetén 2013. február 28. 
 
 
17. napirend: Döntés a Fót, 0106/12 hrsz-ú újonnan kialakított út elnevezése ügyében 

(329.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és az EEB javasolja, hogy 
a Képviselő-testület a névtelen utcát „Csömöri dűlő” -nek nevezze el. A JÜSZB a határozati 
javaslatot elfogadásra javasolja. 
Felteszem a Csömöri dűlőt szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

541/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, 0106/12 hrsz-ú újonnan kialakított út elnevezése ügyében  

(329.sz.anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 
külterületi közigazgatási területén lévő 0106/12 hrsz-ú, az ingatlan nyilvántartás szerint 
névtelen utcát Csömöri dűlőnek nevezi el, és felkéri a polgármestert, hogy a szükséges 
intézkedéseket tegye meg az érintettek értesítése érdekében. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az érintettek, valamint a közmű szolgáltatók döntésről történő 
értesítésére: a döntést követő 15 napon belül 
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18. napirend: Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére 

magastető építése tárgyú kivitelezői ajánlattéli eljárás eredményéről  
(258/A sz. anyag) 

 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB és a JÜSZB az „A” határozati javaslatot javasolja 
elfogadásra, amiben elfogadjuk és megemeljük a költséget. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen. Én csak arra szeretnék egy mondat 
erejéig kitérni, hogy végre találtunk egy olyan vállalkozót, aki abszolút konstruktívan állt 
hozzá a kérdéshez. Megnézte azt, hogy az egyébként nagyon magas árú betervezett anyagok 
helyett ugyanolyan minőségű, de olcsóbbat hogy lehet szerezni, és ez alapján alakította ki az 
ajánlatát, és ezzel már egy elfogadható mértékre sikerült leszorítani az árajánlatot. A tervezői 
hozzájárulást is csatolta, tehát abszolút korrekt módon és körültekintően járt el. Köszönöm.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: az „A” határozati javaslatot felteszem szavazásra, indítható 
a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül,1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  

 
542/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése tárgyú 
kivitelezői ajánlattéli eljárás eredményéről (258/A sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése” tárgyú, a 421/2012. (IX.19.) KT 
határozat alapján lefolytatott kivitelezői ajánlattételi eljárást eredményessé nyilvánítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott 
vállalkozói ajánlattételi eljárás nyertes ajánlattevője az összességében legkedvezőbb ajánlatot 
adó KESZI-BAU Kft. (telephelye: 2151 Fót, Viola u.72., képviseli: Szabó István) legyen. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert „a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése” vállalkozási szerződés 
aláírására.  
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a Fóti Boglárka Óvoda és 
Bölcsőde „Forfa” Óvoda épületére magastető építése” kivitelezési szerződés fedezetére 
összesen bruttó 8.122.142 Ft pótfedezetet biztosít, melynek fedezete Fót Város Önkormányzat 
költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) ör. „Csapadékvízelvezetés” során rendelkezésre áll. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban 
foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és 
terjessze be a Képviselő-testület soron következő költségvetési rendeletmódosítása 
alkalmával. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./ azonnal, 2./ azonnal, 3./ a vállalkozói szerződéskötés a döntést követő 25 
napon belül 4./ azonnal, 5./ a költségvetés módosítása 2013. február 28. 
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19. napirend: Döntés a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 

Intézmény külső nyílászárói vizsgálatára építésügyi műszaki szakértő 
bevonásáról (331.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A PFB indítványozza a határozati javaslat elfogadását, a 
szakértői díjra bruttó 100.000 Ft fedezetet javasol a 250. 000 Ft. helyett. A JÜSZB nem 
javasolta elfogadásra. Az EEB szintén 100.000 Ft-ot javasol, valamint az 1-es pontra javasol 
egy kiegészítést, miszerint: a műszaki szakértő ajánljon műszaki javaslatot átmeneti 
megoldásként a nyílászárók biztonságos rögzítésére.   
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: ennek az a lényege, hogy folyamatban van egy 
próbálkozásunk, - most már így fogalmazom – hogy valamelyik KEOP energetikai pályázaton 
induljunk, és ennek része lenne a Németh Kálmán Általános Iskola is. Ha most saját 
költségünkön netalán szakértői javaslat alapján az összes nyílászárót kicserélnénk, akkor 
érdekes lenne, hogy hogyan indulunk az iskolával azon a pályázaton. Ezért addig, amíg annak 
a sorsa el nem dől, kéne keresni egy ideiglenes megoldást, erről szól ez a javaslat. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: én ezt megértem, és tudomásul veszem, csak arra szeretném felhívni a 
figyelmet, hogy Bohus Zoltán Igazgató úr, ezt a levelét, amelyben a soronkívüliséget kérte 
szeptember 11-i keltezéssel adta be, most pedig novembert írunk. Azt gondolom, hogy a 
hidegre, a fűtési szezonra való tekintettel még az átmeneti megoldáson is rég túl lennénk, a 
balesetveszélyről meg nem is beszélve, ha ezt már októberben, vagy bármikor máskor 
rendkívüli ülésen tárgyaltuk volna. Én csak arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy ha egy 
intézményvezető egy ügyben indokoltan soronkívüliséget élvez, akkor az ne feküdjön három 
hónapig a hivatalban. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: én nem értem, hogy ilyenkor a Kft. miért nem megy ki és 
miért nem méri fel, mert purhabbal is meg lehetett volna már oldani ezt az egészet. 
Első körben felteszem a 100.000 Ft-ot. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslat 1-es pontjának kiegészítését: a műszaki szakértő ajánljon műszaki 
javaslatot átmeneti megoldásként a nyílászárók biztonságos rögzítésére.  Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Az „A” változatot teszem fel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatot egyben teszem fel, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

543/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény külső 

nyílászárói vizsgálatára építésügyi műszaki szakértő bevonásáról (331.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Németh Kálmán Általános 
Iskola tornatermi ablakainak építésügyi műszaki szakértői vizsgálatát elrendeli, a műszaki 
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szakértő ajánljon műszaki javaslatot átmeneti megoldásként a nyílászárók biztonságos 
rögzítésére. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az építésügyi 
műszaki szakértői munkára az ajánlatkérést végeztesse el. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az építésügyi 
műszaki szakértői szerződést írja alá. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelete II.1. Beruházási 
kiadások ÁFA-val „Településszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ korszerűsítése” sor 
terhére biztosítja a bruttó 100.000 Ft-os szakértői díjat. 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1., 2., 3., 4. 
pontban foglalt döntés alapján, Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot 
állíttassa össze és terjessze be a Képviselő-testület költségvetési rendelet soron következő 
módosításával terjessze elő. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./-2./ pontok esetén azonnal,  
                  3./ ajánlat beérkezése után azonnal,  
                  4./ azonnal,  
                  5./ pont esetén 2013. február 28.  
 
 
 
20. napirend: Döntés a fóti Garay János Általános Iskola intézmény felújítási, 

beszerzési igényéről (332.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB a határozati javaslat elfogadását javasolja, az „A 
változat” figyelembevételével, az alábbi módosításokkal: 
Az 1-es pontot törlésre javasolja. 
A 3. pontban a „az ipari sütő beszerzésére, a melegvízellátó berendezés beépítésére és” 
szövegrész kerüljön törlésre. 
Az „A változat” 5. pontja kerüljön kiegészítésre bruttó 550 eFt összeggel. 
A JÜSZB az 1,2,3,4,-es pontot elfogadásra javasolja, az „A”  változatot nem, a „B”-t igen. 
Először a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosításait teszem fel. Elsőként az 1-es pontot 
törlésre javasolja: 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Garay János Általános 
Iskola konyhájának előírás szerint biztonságos üzemeltetése érdekében ipari sütőt és 
melegvízellátó berendezést biztosít. –tehát ezt törlésre javasolja. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A következő módosítás, hogy a 3. pontban a „az ipari sütő beszerzésére, a melegvízellátó 
berendezés beépítésére és” szövegrész kerüljön törlésre, miután az 1-es pontot töröltük. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az „A változat” 5. pontja kerüljön kiegészítésre bruttó 550 eFt összeggel, mint keretösszeg. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő nem vett részt a szavazásban. 



56 

 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: A 6-os pontból az 1-es pont kikerül a felsorolásból. Az „A” 
verziót teszem fel szavazásra. Benne van az 550.000 Ft, és kikerül belőle a sütőrész. Indítható 
a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Az első négy ponttal az „A” változatot teszem fel egyben. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

544/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a fóti Garay János Általános Iskola intézmény felújítási, beszerzési igényéről 

(332.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Garay János Általános 
Iskola sportpályája biztonságos használatát a burkolat javításával biztosítja. 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a sportpálya 
javítására az ajánlatkérést végeztesse el. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a döntés 
meghozatalára és felhatalmazza, hogy a szerződéseket írja alá. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.27.) önkormányzati rendelete II.1. Beruházási 
kiadások ÁFA-val „Településszerkezeti terv, szabályozási terv, HÉSZ korszerűsítése” sor 
terhére biztosítja az intézményi felújítási, beszerzési kiadásokat 550. eFt összeggel. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1., 2., 3.; 4.  
pontban foglalt döntés alapján, Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot 
állíttassa össze és terjessze be a Képviselő-testület költségvetési rendelet soron következő 
módosításával terjessze elő. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./-3./ pontok esetén azonnal,  
                  4./ az ajánlatkérés után azonnal,  
                 5./ pont esetén 2013. február 28.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester, mint ülésvezető átadta az 
ülésvezetés jogát Pozderka Gábor alpolgármesternek, majd kiment a teremből. 
A Képviselő-testület 7 fővel határozatképes. 
 
 
21. napirend: Döntés 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.  szám alatti Ifjúsági Ház 4., 5, 

.17., 18., 19. számú üres helyiségeinek bérbe- és használatba adásáról 
(356.sz.anyag) 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: átveszem az ülésvezetést a Polgármester asszonytól. A 
356-os anyaggal folytatjuk, a Dózsa György út 12-14. szám alatti Ifjúsági Ház üres 
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helyiségeinek bérbe- és használatba adásáról. A bizottságok megtárgyalták, a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság javasolja, hogy a bérleti díj összege netto 1000.-Ft/m2 legyen +rezsi 
költséget is fizessen, és a nem mérhető rezsiköltséget a bérleti szerződésben kell 
meghatározni. Továbbá javasolja, hogy: 
1.A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy az Ifjúsági Ház vizes, dohos helyiségében a vizesedés 
okát háríttassa el a Polgármesteri Hivatal.  
2.A Bizottság felkéri a jegyzőt, hogy készüljön kimutatás az Önkormányzat tulajdonában álló, 
üresen álló helyiségekről. 
A JÜSZB az 50.000 Ft/hó bérleti díjat javasolja, ami kicsit alacsonynak tűnik, valamint 
javasolja, hogy: „ingyenes használatot biztosít Fót ESZEI, valamint az Önkormányzati 
Zeneiskola számára. Javasolja, hogy az intézményeket az ingyenes használat mellett 
kötelezze a rezsiköltségek megfizetésére.”-ezt fizetik, úgyhogy ezt nem értem. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Csak egy olyan felvetéssel élnék, hogy a 
közoktatási intézmények államosítására vonatkozó törvényt azt a Parlament majd a jövő héten 
fogja elfogadni, ha minden igaz, és egyenlőre még nincs bizonyosságunk afelől, hogy a 
szakszolgálati feladatok ellátását, azt milyen rendszerben kívánja az állam  végezni. Arról 
sincs semmiféle információnk, hogy vajon lehetséges-e a továbbiakban az a megoldás, hogy a 
szakszolgálati feladatokat ellátó intézmény egy általános iskolával egy helyen, egy 
helyiségben működjön. A Nevelési Tanácsadóról beszélek. Könnyen elképzelhető, hogy az 
államosítás eredményeként az Állami Intézményfenntartó azt fogja kérni a várostól, hogy 
ennek a szolgálatnak biztosítson önálló helyiséget. Ezeknek a helyiségeknek, amik korábban a 
Nevelési Tanácsadó helységei voltak, a bérletével kapcsolatban még lehet, hogy érdemes 
lenne várni egy hónapot, vagy egy hetet, tehát a törvény végszavazását még várjuk meg. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönjük szépen. Arról nincs vita, hogy a Nevelési 
Tanácsadó a központi szakmai irányítás alá fog tartozni. Az valóban igaz, hogy a mi egyik 
iskolánkban működik egy óvoda is, ezt valóban meg kell osztanunk majd, illetve ha nem 
osztjuk meg, akkor az óvodára eső költséget valószínűleg majd ki kell fizetnünk, mert az 
óvoda az nem kerül központi irányítás alá. Itt nincs szó arról, hogy nekünk bármi más 
helyiséget kéne biztosítani.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót. Egyrészt szeretném 
pontosítani a PFB javaslatát, a PFB javaslata az „A” verzióhoz kapcsolódik, tehát úgy 
értelmezzük, hogy az, az „A” verzió elfogadásával érvényes. A PFB második javaslata, 
miszerint a vizes dohos helyiségben kérjük, hogy a Polgármesteri Hivatal háríttassa el a 
vizesedés, dohosodást, ez azzal az ESZEI Igazgatónője által írt levéllel függ össze, amelyben 
kéri, hogy az adományokat, - ugye neki szerződése van, és szeretné is ezt a bizonyos 
szerződést folytatni arra, hogy adományokat kezeljen és tároljon, – ehhez eddig ezt a 
helyiséget használták föl. Ez gyakorlatilag alkalmatlanná vált erre a folyamatos beázástól, 
dohosodástól. Ők egy levélben kérték, hogy e helyett a helyiség helyett, egy másikat 
próbáljunk biztosítani, de ha erre nincsen lehetőség, megoldás lenne számukra, ha ez a 
helyiség lenne rendbe hozva. Pillanatnyilag üres, a kulcsát bármikor át tudja adni az 
Igazgatónő. Kérjük, szíveskedjen a vagyongazdálkodás és a Jegyző asszony ebben a 
kérdésben intézkedni. Köszönöm.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, erről szól a határozati javaslat, ha ezt 
elfogadjuk, akkor a Jegyző asszony ezt meg fogja tenni.  Közben Jegyző asszony azt az 
észrevételt tette, hogy ez a polgármester feladata. Akkor a PFB javaslatát teszem fel 
szavazásra, hogy: 
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a bérleti díj összege netto 1000.-Ft/m2 legyen +rezsi költséget is fizessen, és a nem mérhető 
rezsiköltséget a bérleti szerződésben kell meghatározni. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, ellenszavazat nélkül 2 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 
Ez nem lett elfogadva, ehhez minősített többség kell. 
Következő javaslat az volt, hogy:  
A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy az Ifjúsági Ház vizes, dohos helyiségében a 
vizesedés okát vizsgáltassa ki.  
2.A Bizottság felkéri a Polgármestert, hogy készüljön kimutatás az Önkormányzat 
tulajdonában álló, üresen álló helyiségekről. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

545/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.  szám alatti Ifjúsági Ház 4., 5, .17., 18., 19. számú 

üres helyiségeinek bérbe- és használatba adásáról (356.sz.anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy az Ifjúsági Ház 
vizes, dohos helyiségében a vizesedés okát vizsgáltassa ki.  
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy készüljön 
kimutatás az Önkormányzat tulajdonában álló, üresen álló helyiségekről. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Jegyző asszony most kérdezem, hogy mivel a módosítást 
nem fogadtuk el és az „A” határozati javaslatra ha szavazunk, akkor megszavazzuk azt, hogy 
50.000 Ft/hó összegért kiadjuk a helyiséget?  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: igen, módosítás után az eredetit kell feltenni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: akkor az „A” határozati javaslatot teszem fel szavazásra, 
aki elfogadja, kérem szavazzon igennel. 
Szavazás eredménye: 1 igen szavazat, 5 ellenszavazat, és 1 tartózkodás mellett, - elutasítva.  
 

546/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.  szám alatti Ifjúsági Ház 4., 5, .17., 18., 19. számú 

üres helyiségeinek bérbe- és használatba adásáról (356.sz.anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy nem adja bérbe a 2151 
Fót, Dózsa György u. 12-14. sz. alatti Ifjúsági Ház (továbbiakban: Ifjúsági Ház)  I. emelet 17. 
és 18. sz. alatti üresen álló összesen 71 m2 alapterületű  helyiségeit a Flow Nyelvstúdió Kft. 
(székhely: 1025 Budapest, Pentelei Molnár u. 13. képviseli: Hasenfracz Péter ügyvezető 
igazgató)  részére.  
 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja ingyenes használatba az 
Ifjúsági Házban az I. emelet 4., 5. sz. üresen álló egyenként  17 m2  alapterületű  helyiségeit 
az általa fenntartott  ESZEI (Fót, Szent Benedek park 15. képviseli: Beleznai Enikő igazgató) 
részére.   
 



59 

 

3. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem adja ingyenes használatba az 
Ifjúsági Házban alatt üresen álló I. emelet 19. számú 17 m2 alapterületű helyiségét az 
Önkormányzati Zeneiskola (Fót, Dózsa György u. 12-14. képviseli: Cselőteiné Závodszky 
Katalin igazgató) részére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: akkor felteszem szavazásra a „B” határozati javaslatot. 
Szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 3 ellenszavazat, és 2 tartózkodás mellett, - elutasítva.  

 
 

547/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés 2151 Fót, Dózsa György út 12-14.  szám alatti Ifjúsági Ház 4., 5, .17., 18., 19. számú 

üres helyiségeinek bérbe- és használatba adásáról (356.sz.anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy  nem adja ingyenes 
használatba a 2151 Fót, Dózsa György u. 12-14. sz. alatti Ifjúsági Ház (továbbiakban: 
Ifjúsági Ház)  I. emelet 17. és 18. sz. alatti üresen álló összesen 71 m2 alapterületű helyiségeit 
az általa  fenntartott  ESZEI (Fót, Szent Benedek park 15. képviseli: Beleznai Enikő igazgató) 
részére.  
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt,  hogy  nem adja ingyenes 
használatba az Ifjúsági Házban a üresen álló I. emelet 19. számú 17 m2 alapterületű 
helyiségét az Önkormányzati Zeneiskola (Fót, Dózsa György u. 12-14. képviseli: Cselőteiné 
Závodszky Katalin igazgató) részére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
22. napirend: Döntés a 2151 Fót, Károlyi István u. 3. szám alatti 2. számú szolgálati 

lakás  vizesedésének megszüntetése ügyében (358.sz.anyag) 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az „A variáció” 
elfogadását javasolja az alábbi módosításokkal: 
A határozati javaslat 2-es pontja egészüljön ki azzal, hogy: 
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az. 1./ 
pontban megjelölt lakás felújítási-kivitelezési munkálataira csak a legszükségesebb 
munkálatok elvégzésére, az összességében a legkedvezőbb ajánlatot adó, a Fóti 
Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1. 
képviseli: Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató)  a szerződést kösse meg.” 
A Bizottság javasolja, hogy a munkavégzés időtartama legfeljebb 30 nap legyen. 
A Bizottság a kötelezettségvállalás fedezetére bruttó 200.000.-Ft keretösszeg biztosítását 
javasolja.- Aki ezzel egyet ért, kérem szavazzon igennel. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Aki a módosítással együtt a határozati javaslatot elfogadja, az szavazzon.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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548/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 

Döntés a 2151 Fót, Károlyi István u. 3. szám alatti 2. számú szolgálati lakás vizesedésének 
megszüntetése ügyében (358.sz.anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sipos Jánosné bérlő 
által bérelt önkormányzati tulajdonú 2151 Fót, Károlyi István u. 3. sz. alatti szolgálati lakás 
vizesedésének megszüntetése érdekében a lakás felújítási-kivitelezési munkálatait elvégezteti. 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az. 1./ 
pontban megjelölt lakás felújítási-kivitelezési munkálataira csak a legszükségesebb 
munkálatok elvégzésére, az összességében a legkedvezőbb ajánlatot adó, a Fóti 
Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft.-vel (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1. 
képviseli: Szent-Iványi Géza ügyvezető igazgató)  a szerződést kösse meg azzal a 
kiegészítéssel, hogy a munkavégzés időtartama legfeljebb 30 nap legyen.   
 3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1./-2./ pontokban 
meghatározott kötelezettségvállalás fedezetére bruttó 200.000,- Ft keretösszeget biztosít. A 
felújítási-kivitelezési munkák fedezetére biztosított bruttó 200.000,- Ft Fót Város 
Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati rendelet 
„Településszerkezetei terv, szabályozási terv, HÉSZ korszerűsítése” során rendelkezésre áll.  
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármester, hogy a 3./ pontban 
foglalt döntés alapján az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II. 27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és 
terjessze be a Képviselő-testület soron következő költségvetési rendeletmódosítása 
alkalmával.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: határozathozatalt követő 60 napon belül. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester és Földi Pál képviselő 
visszaérkezett, a testület 9 fővel határozatképes. 
Pozderka Gábor alpolgármester, mint ülésvezető, visszaadja az ülésvezetés jogát Cselőtei 
Erzsébet polgármesternek. 
 
 
23. napirend: Döntés a Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása 

tárgyú kivitelezői ajánlattételi eljárás eredményéről (43/D. sz. anyag) 
 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a PFB véleménylapról lemaradt, hogy a „B” 
variációt javasoltuk elfogadásra. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB és a JÜSZB a „B” variációt javasolja elfogadásra, 
amely szerint eredményessé nyilvánítjuk az ajánlattételi eljárást, és megemelésre kerül a 
rendelkezésre álló összeg. Felteszem akkor a „B” határozati javaslatot. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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549/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások felújítása tárgyú kivitelezői 

ajánlattételi eljárás eredményéről (43/D. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Bokor utca 8. szám 
alatti szociális bérlakások felújítása” tárgyú a 459/2012. (IX.28.) KT határozat 1. pontja 
alapján lefolytatott kivitelezői ajánlattételi eljárást eredményessé nyilvánítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Bokor utca 8. szám 
alatti szociális bérlakások felújítása” kivitelezői ajánlattételi eljárás nyertes ajánlattevője az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Keszi-Bau Kft. (telephelye: 2151 Fót, Viola u. 72. 
képviseli: Szabó István) legyen. 

 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 2./ pontban 
meghatározott nyertes ajánlattevővel a „Fót, Bokor utca 8. szám alatti szociális bérlakások 
felújítása” vállalkozási szerződést kösse meg és felhatalmazza annak aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót, Bokor utca 8. szám 
alatti szociális bérlakások felújítása” kivitelezési szerződésének fedezetére összesen bruttó 
5.111.470 Ft pótfedezetet biztosít, melynek fedezete Fót Város Önkormányzat 
költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) ör. „Csapadékvízelvezetés” során rendelkezésre áll. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban 
foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és 
terjessze be a Képviselő-testület soron következő költségvetési rendeletmódosítása 
alkalmával. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./ azonnal, 2./ azonnal, 3./ vállalkozási szerződés megkötése: 2012. november 
30-ig , 4./ azonnal, 5./ 2013. február 28. 
 
 
24. napirend:  Döntés a Fót, 1118 hrsz-ú, természetben Fót, Vörösmarty tér 11. szám 

alatti ingatlan megvételre történő felajánlás tárgyában (Kopeczky-ház) 
(280/B. sz.anyag) 

 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bartos Sándor alpolgármester elhagyta a termet, a testület 8 fővel 
határozatképes. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az I. határozati javaslatot és a  
II. határozati javaslatot elfogadásra javasolja. A JÜSZB az I. határozati javaslatot javasolja 
elfogadásra. 
Tekintettel arra, hogy a JÜSZB az I-es határozati javaslatot javasolja elfogadásra én azt is 
felteszem szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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550/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, 1118 hrsz-ú, természetben Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti ingatlan 

megvételre történő felajánlás tárgyában (Kopeczky-ház) 
(280/B. sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wertán Kinga Klára 
(2113 Erdőkertes, Meggyfa utca 6.) 2/4 részében, Kopeczky Flórián Gergely (2113 
Erdőkertes, Meggyfa utca 6.) 1/4 részében, Kopeczky Krisztián Alajos (1065 Budapest, 
Felsőerdősor utca 3.) 1/4 részében tulajdonában álló, részben haszonélvezeti joggal terhelt, 
Fót, 1118 helyrajzi számú, természetben 2151 Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti 1015 m2  

területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlant a tárgyalás során megjelölt bruttó 
18.000.000,– Ft-os eladási áron nem vásárolja meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: Az ingatlan tulajdonosainak, illetve haszonélvezőjének tájékoztatása a 
döntéstől számított 30 napon belül. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a II-es határozati javaslatot teszem fel, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

551/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, 1118 hrsz-ú, természetben Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatti ingatlan 

megvételre történő felajánlás tárgyában (Kopeczky-ház) 
(280/B. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Wertán Kinga Klára 
(2113 Erdőkertes, Meggyfa utca 6.) 2/4 részében, Kopeczky Flórián Gergely (2113 
Erdőkertes, Meggyfa utca 6.) 1/4 részében, Kopeczky Krisztián Alajos (1065 Budapest, 
Felsőerdősor utca 3.) 1/4 részében tulajdonában álló, ½-ed részében haszonélvezeti joggal 
terhelt, Fót, 1118 helyrajzi számú, természetben 2151 Fót, Vörösmarty tér 11. szám alatt 
található 1015 m2  területű, kivett lakóház, udvar megnevezésű ingatlan per- teher és 
igénymentes állapotban bruttó 12 millió Ft vételárért - amely ajánlatot december 19-ig tart 
fenn az Önkormányzat - megvásárolja. 
2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a tulajdonosokkal folytasson tárgyalást 
az 1. pontban körülírt ingatlan per- teher- és igénymentes megvételére vonatkozóan, 
amennyiben elfogadják az ajánlatot, úgy a megfogalmazott szempontok szerinti adásvételi 
szerződést kösse meg. 
3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban rögzített 
pénzügyi kötelezettségvállalás fedezetét az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 
3/2012. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet II.1. Beruházási kiadások ÁFA-val címen szereplő 
„Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális fejlesztés önrésze” kiemelt előirányzat 
terhére biztosítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1. Az ingatlan tulajdonosainak, illetve haszonélvezőjének tájékoztatása a 
döntéstől számított 5 napon belül. 2. A tárgyalások megkezdése 16 napon belül, 
szerződéskötés 30 napon belül. 
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25. napirend: Döntés a Fót, Hargita u. 36. sz. alatt Fót Város ESZEI intézménybővítés 
tanulmányterve alapján történő további intézkedések megtételéről 
(335.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a PFB és az EEB elfogadásra javasolták, a JÜSZB nem 
javasolta elfogadásra. Módosítás nem volt. A határozati javaslatot teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

552/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, Hargita u. 36. sz. alatt Fót Város ESZEI intézménybővítés tanulmányterve 

alapján történő további intézkedések megtételéről (335.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Hargita u. 36. sz. alatt 
Fót Város ESZEI intézménybővítés vázlattervét elfogadja. 
 
2./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Intermotor 
Kft-vel (2151 Fót, Boróka u. 21. képviseli: Németh József) kössön szerződést az 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére 860.000 Ft+ÁFA összeggel. 
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson le - 
Fót Város Önkormányzata Versenyszabályzata alapján - a jogerős építési engedély és kiviteli 
tervek kézhezvétele után - vállalkozói ajánlattételi eljárást a Fót, Hargita u. 36. sz. alatt Fót 
Város ESZEI intézménybővítésére a mellékelt ajánlattételi dokumentáció alapján. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fót, Hargita 
u. 36. sz. alatt Fót Város ESZEI intézménybővítésére ajánlattételi eljárás lefolytatását 
követően, a beérkezett vállalkozói ajánlatok kerüljenek a Képviselő-testület elé döntésre. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „a Fót, Hargita u. 36. sz. alatt 
Fót Város ESZEI intézménybővítés” tervezési szerződés fedezetére összesen bruttó 1.092.200 
Ft pótfedezetet biztosít, melynek fedezete Fót Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.27.) ör. „Csapadékvízelvezetés” során rendelkezésre áll. 
 

6./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 5./ pontban 
foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és 
terjessze be a Képviselő-testület soron következő költségvetési rendeletmódosítása 
alkalmával. 
 

7./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a „Fót 
Hargita u. 36. sz. alatt Fót Város ESZEI intézménybővítés” kivitelezését 2013-ban 
megvalósítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./ azonnal, 2./ döntést követő 15 napon belül, 3./ az ajánlati felhívás kiküldése 
a jogerős építési engedély és kiviteli tervek kézhezvétele után, 4./ a vállalkozói ajánlatok 
beérkezését követően 30 napon belül, 5./ azonnal, 6./ 2013. február 29. 
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26. napirend: Döntés Balogh Istvánné Fót, Alagi u. 64. sz. alatti lakos szennyvízcsatorna 
bekötése ügyében (349.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a bizottságok elfogadásra javasolták a határozati javaslatot. 
Felteszem szavazásra a határozati javaslatot, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

553/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés Balogh Istvánné Fót, Alagi u. 64. sz. alatti lakos szennyvízcsatorna bekötése ügyében 

(349.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Balogh Istvánné kérelmének helyt adva 
úgy dönt, hogy az Alagi u. 64.sz-ú ingatlan csatorna bekötése érdekében az Alagi u. 63-as 
számú ingatlan határától 50 cm-re kiépített bekötő vezetékre a járdában aknát építtet ki, 
melybe a 64.sz. ingatlanhoz leágazó vezetéket helyeztet. 
 
2. / A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntés 
végrehajtása érdekében kérjen be három árajánlatot és a legkedvezőbb ajánlatot adó 
vállalkozótól rendelje meg az akna és a bekötő csonk építését. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban foglalt döntés (pénzügyi 
kötelezettségvállalás) megvalósítására 100.000 Ft keretösszeget biztosít, melynek fedezete 
Fót Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) ör. „Csapadékvízelvezetés” 
során rendelkezésre áll. 
 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ pontban 
foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) 
önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki és 
terjessze be a Képviselő-testület soron következő költségvetési rendeletmódosítása 
alkalmával. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: A döntést követő 15 napon belül 
 
 
 
27. napirend: Döntés a Fót, „Barackos” területének út- és közművesítés tervezési 

szerződésének módosításáról és a viziközmű hozzájárulás befizetésének 
ütemezéséről )(352.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a JÜSZB a határozati javaslatot elutasította, a PFB 
elfogadásra javasolja.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Bartos Sándor alpolgármester visszaérkezett, a testület 9 fővel 
határozatképes. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót Polgármester asszony. Részt vettem az önkormányzat 
képviseletében a Barackos közösségnek a gyűlésén, ahol tájékoztatták a tulajdonosokat, hogy 
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ez a viziközmű hozzájárulás ez a háttérfejlesztés, ez befizetésre kerül. Ha most ez az összeg 
befizetésre kerül, akkor durván 11 millió forint körüli összeget tudunk spórolni ezen, tehát 
elindulhat az, hogy a háttérfejlesztést megkapja ez a terület, ez a tervezést nem befolyásolja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen azt tudom, hogy bizottsági ülésen 
felmerült, de a véleménylapra nincs leírva, hogy ha a jognyilatkozatoknak az aláírása eléri a 
80%-ot, akkor kerüljön vissza elénk az a rendelettervezet, amire azt mondtuk, hogy vissza 
fogunk venni, ami rendelkezik arról, hogy a befizetéseket hogyan kell végrehajtani, és ha 
valaki nem fizeti be, akkor mik ezeknek a következményei, tehát ez a rendelet tervezet 
azonnal kerüljön elénk vissza, hogy ne szenvedjen további késedelmet  a dolog. Köszönöm 
szépen. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm Pozderka Gábornak a hozzáfűzését, valóban ezt én vetettem 
fel a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén, mert a tulajdonosok is szeretnék tudni azt, hogy 
azok a tulajdonostársak, akik nem fizetik be, azok milyen módon fogják majd befizetni, tehát 
az önkormányzat hogyan fogja érvényre juttatni azt, hogy azok is befizessék, akiknek 
esetlegesen elmaradásai vannak. Köszönöm. 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: módosítás nincs, akkor a határozati javaslatot teszem fel 
szavazásra, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

554/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Fót, „Barackos” területének út- és közművesítés tervezési szerződésének 

módosításáról és a viziközmű hozzájárulás befizetésének ütemezéséről )(352.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. május 25-én kelt 
Tervezési Szerződést a „Barackos” területének közmű terveinek elkészítésével megbízott 
RODEN Mérnök Iroda Kft. (székhely: 1089 Budapest, Villám u. 13.) vonatkozó kérelmére 
módosítja, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. május 25-én kelt. 
Tervezési Szerződést az alábbiak szerint módosítja: 
 
- A terv átadási határidejének meghosszabbítása, a tulajdonviszonyok rendezése és a 
tulajdonosi hozzájárulások megszerzésétől számított 2 hét, de maximum a módosító szerződés 
aláírását követő1 év időtartamra. 
- A terv meghosszabbított átadási határidejének időszakára a RODEN Mérnök Iroda 
Kft.(székhely: 1089 Budapest, Villám u. 13.) felé a Tervezési szerződés 35. pontjában 
szereplő kötbér igényt és a 36. pontban szereplő elállási jogot és meghiúsulási kötbér igényt 
nem érvényesíti. 
- A Tervezési Szerződés 25. és 29. pontja az alábbiak szerint módosul: „Az iparterület és a 
lakóterületek (Barackos és Déli lakóterület) a terület csapadékvíz elvezetését szikkasztással 
kell biztosítani. Ezzel egyidejűleg a szerződés 29. pontját töröljük, mivel nem használjuk 
befogadóként a Mogyoródi patakot. 
- A Tervezési Szerződés 41. pontja úgy módosul, hogy a módosított szerződés aláírását 
követően a Tervező jogosult az első részszámla benyújtására az engedélyezési terv 00 
verziójának Polgármesteri Hivatalba történő leszállítása esetén, amely a bruttó tervezési díj 
30%-a. 
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3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DMRV Duna Menti 
Regionális Zrt.-hez kérelmet kíván benyújtani viziközmű hozzájárulás csökkentése tárgyában 
a mellékletben szereplő számítások szerint és felkéri a polgármestert ennek aláírására.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./ azonnal, 2./ és 3./ pontok 2012. november 30-ig 
 
 
 
28. napirend: Tájékoztatás a Képviselő-testület által 2012. év június, július és 

augusztus, valamint szeptember hónapban hozott határozatok 
végrehajtásáról (354.sz.anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: hozzászólást nem látok, felteszem szavazásra a határozati 
javaslat elfogadását a kiegészítéssel együtt. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

555/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Tájékoztatás a Képviselő-testület által 2012. év június, július és augusztus, valamint 

szeptember hónapban hozott határozatok végrehajtásáról(354.sz.anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt 
I.FEJEZET: HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA MEGTÖRTÉNT 
283/2012. (VI.27.); 292/2012. (VI.27.); 294/2012. (VI.27.); 295/2012. (VI.27.); 296/2012. 
(VI.27.); 306/2012. (VI.27.); 307/2012. (VI.27.); 328/2012. (VII.18.); 339/2012. (VII.18.); 
373/2012. (VII.18.); 374/2012. (VII.18.); 379/2012. (VII.18.); 386/2012. (IX. 19.); 387/2012. 
(IX. 19.); 388/2012. (IX. 19.); 389/2012. (IX. 19.); 390/2012. (IX. 19.); 391/2012. (IX. 19.); 
392/2012. (IX. 19.); 393/2012. (IX. 19.); 394/2012. (IX. 19.); 395/2012. (IX. 19.); 396/2012. 
(IX. 19.); 397/2012. (IX. 19.); 398/2012. (IX. 19.); 400/2012. (IX. 19.); 403/2012. (IX. 19.); 
404/2012. (IX. 19.); 406/2012. (IX. 19.); 407/2012. (IX. 19.); 408/2012. (IX. 19.); 409/2012. 
(IX. 19.); 410/2012. (IX. 19.); 411/2012. (IX. 19.); 412/2012. (IX. 19.); 413/2012. (IX. 19.); 
414/2012. (IX. 19.); 415/2012. (IX. 19.); 417/2012. (IX. 19.); 419/2012. (IX. 19.); 420/2012. 
(IX. 19.); Z424/2012. (IX.19.); Z425/2012. (IX.19.); Z426/2012. (IX.19.); Z427/2012. 
(IX.19.); Z428/2012. (IX.19.); Z429/2012. (IX.19.); Z430/2012. (IX.19.); Z431/2012. 
(IX.19.); Z432/2012. (IX.19.); Z435/2012. (IX.24.); Z436/2012. (IX.24.); 440/2012. (IX.24.); 
441/2012. (IX.24.); 442/2012. (IX.24.); 446/2012. (IX.24.); Z448/2012. (IX.24.); 455/2012. 
(IX.28.); 458/2012. (IX.28.); 
 
II.FEJEZET: HATÁROZAT VÉGREHAJTÁSA FOLYAMATBAN: 
282/2012. (VI.27.); 293/2012. (VI.27.); 308/2012. (VI.27.); 312/2012. (VI.27.); Z314/2012. 
(VI.27.); 317/2012. (VII.18.); 337/2012. (VII.18.); 341/2012. (VII.18.); 343/2012. (VII.18.); 
Z358/2012. (VII.18.); Z359/2012. (VII.18.); Z360/2012. (VII.18.); Z361/2012. (VII.18.); 
365/2012. (VII.18.); 367/2012. (VII.18.); 375/2012. (VII.18.); 376/2012. (VII.18.); 377/2012. 
(VII.18.); 378/2012. (VII.18.); 401/2012. (IX. 19.); 402/2012. (IX. 19.); 405/2012. (IX. 19.); 
416/2012. (IX. 19.); 418/2012. (IX. 19.); 421/2012. (IX. 19.); 422/2012. (IX. 19.); 423/2012. 
(IX. 19.); Z433/2012. (IX.19.); Z434/2012. (IX.24.); 437/2012. (IX.24.); 438/2012. (IX.24.); 
439/2012. (IX.24.); 443/2012. (IX.24.); 445/2012. (IX.24.); Z447/2012. (IX.24.); 453/2012. 
(IX.28.); 454/2012. (IX.28.); 459/2012. (IX.28.);  
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IV. FEJEZET: HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉS 
366/2012. (VII.18.); 
 
számú határozatok végrehajtásának jelenlegi helyzetéről szóló tájékoztatót elfogadja.  
 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt 
III.FEJEZET: HATÁRID ŐHOSSZABBÍTÁS 
279/2012. (VI.27.); 280/2012. (VI.27.); 285/2012. (VI.27.); 385/2012. (IX. 19.); 444/2012. 
(IX.24.); 480/2012. (X.17.); 497/2012.(X.30.); 498/2012. (X.30.) 
 
számú határozatok végrehajtásának határidejét meghosszabbítja 2012. december 20-ig, a 
558/2011. (XII.14.) számú határozat kérelemmel érintett rész végrehajtásának határidejét 
meghosszabbítja a Képviselő-testület 2012. december havi rendes ülésének napjáig, valamint 
a 399/2012. (IX. 19.) számú határozat végrehajtásának határidejét meghosszabbítja 2012. 
november 30-ig. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
 
29. napirend: Döntés a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi-Fóti Egyesülete karácsonyi 

rendezvénye támogatásáról (365.sz.anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: van-e valakinek hozzászólása, kiegészítése? A határozati 
javaslat szerint Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 
50.000,- Ft összeggel a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi -Fóti Egyesülete karácsonyi 
rendezvényét. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

556/2012. (XI.21.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi -Fóti Egyesülete karácsonyi rendezvénye 

támogatásáról (365.sz.anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja 50.000,- Ft 
összeggel a Mozgáskorlátozottak Dunakeszi -Fóti Egyesülete karácsonyi rendezvényét. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 2./ pontban 
foglalt támogatás tárgyában kötendő támogatási szerződés aláírására. 
3./  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 
Mozgáskorlátozottak Dunakeszi -Fóti Egyesülete 50.000,-Ft támogatási összegét biztosítsa  az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012 (II.27.) sz. KT. rendeletben az 
önkormányzat Működési kiadások, Kulturális pályázati alap 50.000 Ft összegű tartalék kerete 
terhére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2./ pont tekintetében 2012. november 30. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, akkor a mai rendes testületi ülést 
bezárom, köszönöm a részvételt. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. november 21-ei  rendes nyílt ülését 19 óra 31 perckor bezárta. 
A Képviselő-testület 2012. november 21-ei  nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 
19 óra 31 perc.  
(A Képviselő-testület 2012. november 21-ei  nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

k.m.f. 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 

 
 
 
 

 
Chrobák Zoltánné dr.  
          jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. november 5.  


