
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

Készült Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. 
december 3-án tartott rendkívüli nyílt üléséről 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tartalmazza a 557-561/2012. 
(XII.03.) számú KT határozatokat. 
 
 
 

Jkv.száma: 31 /2012.  



2222 

31/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 3-án  
17 órai kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő-termében) megtartott 

rendkívüli nyílt  üléséről 

Jelen vannak:        Cselőtei Erzsébet polgármester,  
Bartos Sándor alpolgármester,  
Pozderka Gábor alpolgármester,  
Chrobák Zoltánné dr. jegyző,  
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző, 
Földi Pál képviselő,  
Gráf Mihály képviselő,  
Grigalek László képviselő,  
Koncz János képviselő,  
Lévai Sándorné képviselő,  
Szabó Mihály képviselő. 
 

Távol vannak: Bukta András képviselő úr és Fábry Béla képviselő úr. 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívottak:- 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Hegedűs Miklós könyvvizsgáló 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztést készítő hivatali dolgozók. 
 
A jegyzőkönyvet Szerdahelyiné Sztopka Szilvia dokumentációs referens vezette és készítette. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 9 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen, 
melyet ezennel megnyitok. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 9 fővel van jelen, a 
testület határozatképes. Fábry Béla képviselő úr jelezte, hogy nem tud ma részt venni a testületi 
ülésen, és Bukta András képviselő úr sem. 
Arra kérem a képviselőket, hogy a napirendi pontokra tegyenek javaslatot. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót Polgármester asszony. 
Nekem egy módosító javaslatom volna a napirendi pontokhoz, nevezetesen a zárt ülés, ugyanis 
nem találom az indokát annak, hogy a 370-es számú anyagot, miért kell zárt ülésen tartani, 
igazából jogszabály szerint nem is lehetne. Gyakorlatilag nincsen benne más szó, mint a Fóti 
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Közszolgáltató Kft. részére pénzeszköz átadásáról, az pedig közpénz, arról nem zárt ülésen kell 
dönteni, hanem nyílt ülésen. Köszönöm szépen. 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző: Képviselő úrnak igaza van. Az információ szabadságról szóló 
törvény meghatározza azokat a feltételeket, amelyek alapján üzleti titoknak minősül, konkrét 
esetben, itt a Ptk.-ra való hivatkozással történik utalás. Én azt javaslom, hogy ezt az ülést, ha 
már így ment ki, és így is tárgyalták a bizottságok, zárt ülésen tárgyaljuk. A korábbi döntést is 
zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselő-testület, ezért javaslom, hogy ezt is zárt ülés 
keretében tárgyaljuk. Az SZMSZ-ben a hivatkozó törvényhely alapján módosítást eszközölünk 
annak tekintetében, hogy egyértelművé váljék, mit kell zárt ülésen, és mit kell nyílt ülésen 
tárgyalni, hogy a jövőben ne legyen kétséges ennek a testületen való eldöntése. Köszönöm. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke, ügyrendben: köszönöm szépen, Jegyző 
asszony álláspontját tiszteletben tartom, de szavazást kérek arról, hogy a 370-es számú 
anyag nyílt ülésen kerüljön tárgyalásra. 

Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen. Akkor felteszem szavazásra a 370-es 
számú anyag zárt ülésen való tárgyalását, aki igennel szavaz nyílt ülést kér, aki nemmel, az 
zárt ülést kér. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 4 ellenszavazat, 3 tartózkodás - elutasítva. 

Egyéb hozzászólást nem látok, a kiküldött meghívó szerint a napirendi pontokat teszem fel 
szavazásra. Aki a napirendi pontokkal ebben a formában egyet ért, igennel szavaz, aki nem, 
az nemmel szavaz. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1 ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadva. 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjeszteti kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül - elfogadta Főt Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
december 3-ai rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi. 
 
Nyílt ülés: 

1./ Döntés Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 
elfogadása tárgyában.(361/A. sz. anyag)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2. /Köznevelési intézmények működtetése. (372. sz. anyag)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
3. / Döntés Fót Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények 
munkavállalóinak rendkívüli év végi juttatása tárgyában. (369. sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
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4. / Döntés a fóti 0176/1 hrsz-ú „kivett út" megjelölésű földrészlet felújítását 
követő önkormányzat részére térítés nélküli átadása ügyében. (371. sz. anyag)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5. / Fót Város Önkormányzata és az Auchan Magyarország Kft. között létrejöv ő 
támogatási megállapodás.(368. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
Zárt ülés: 
 
1./ Döntés a Fóti Településszolgáltató Kht. v.a. tulajdonában lévő vagyonelemek 
tulajdonjogának megszerzéséről. (370. sz. anyag)  
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
 
 
1. napirend:   Döntés Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának 

elfogadása tárgyában. (361/A. sz. anyag) 
 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a 
véleményüket. 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót, nem konkrétan ehhez, hanem 
mindegyik napirendhez szeretném mondani, hogy az ülés összehívásának a körülményei miatt 
egyik napirendben sem volt bizottsági ülés, ugyanis nem voltunk határozatképesek. Tehát a 
Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság egyetlen egy előterjesztés anyagát sem tárgyalta, ha jól 
emlékeszem az SZMSZ-re, akkor az illetékes bizottság véleménye nélkül, magáról a 
napirendről határozatot hozni nem is lehetne, kérem a Képviselő-testületet, hogy ennek 
tükrében hozzák meg a határozatokat. 

Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönjük. 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen a szót. Valóban így volt az 
SZMSZ-ben, de a legutóbbi SZMSZ módosításnál ez kikerült, tehát bizottsági vélemény nélkül 
is lehet tárgyalni a napirendet. Köszönöm. 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke, ügyrendben: akkor azt hiszem, hogy sürgősségi 
előterjesztésre vonatkozik az, amit az Aljegyző asszony mond, hiszen az utolsó előtti rendes 
testületi ülésen is volt erről szó, akkor meg is néztük az SZMSZ-ben nem volt ilyen módosítás 
tudomásom szerint, ha mégis akkor természetesen be fogom látni, hogy tévedtem, de én úgy 
gondolom és úgy tudom, hogy ilyen jellegű SZMSZ módosítás nem volt. Mellékesen 
megjegyzem, hogy ez a passzus magában az Ötv-ben is szerepel. 



5555 

Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen. A 23.§ (6) bekezdését törölte az 
SZMSZ módosítás, ebben volt az, hogy az illetékes bizottság véleményével kell tárgyalni. 
Köszönöm. 

Cselőtei Erzsébet polgármester: szeretném kérni a többi bizottsági véleményét, mert azok 
tárgyalták. 

Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: igen, a PFB tárgyalta. Ha visszaemlékezünk az 
elmúlt testületi ülésre, a koncepciót tulajdonképpen végigtárgyaltuk, két olyan pont volt, amely 
miatt végül is nem került elfogadásra. Az egyik pont a helyi adók szélesítése kifejezésnek a 
pontosabb meghatározása, ezt most a hivatal segítségével pontosítottuk, hogy mit értünk ez 
alatt, szerepel ez abban az anyagban, amit most kaptunk. A mai ülésen a következő 
módosításokat javasoltuk a koncepcióhoz: 
 
A 3-as oldal 2-es pont a) alpontjában a megkezdett beruházások és felújítások sor 
folytatásánál- zárójelben szeretnénk odatenni, hogy nem fontossági sorrendben. A 6-os 
pontot törlésre javasoljuk, mert nem a mi kompetenciánk. A b) alpontban az l-es pontot 
törlésre javasoljuk, mert a 2-es ponttal ellentétben áll. 
A 8-as pontnál az első sorát javasoljuk elfogadni, - Útépítés (Géza fejedelem utca, Baross utca 
kiemelten kezelendő). 
A 9-es pontnál pontosítani szeretnénk, a Forgács ingatlan hasznosítása (gazdasági épület 
tervezése, építése, a jelenlegi ház vendégházzá alakítása). 
A 12-es pontban a Tó környékének rendbetétele (illemhely és kerítés) szövegrész mellé 
kerüljön be, hogy valamint az őrzés megoldása. 
A következő módosítási javaslatunk az 5. oldalon a p) ponthoz javasoljuk a következő 
mondatot: az Ökumenikus Egyesülettel kötött közoktatási megállapodás felülvizsgálata. A 
következő kiegészítő javaslat az volt, hogy a határozati javaslat egészüljön ki egy 7-es ponttal, 
miszerint: pénzeszköz akkor köthető le tartósan, ha a likviditási terv lehetővé teszi, és ennek 
feloldása nem érinti hátrányosan az önkormányzatot. Köszönöm. 

Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB bizottság sok szempontból azonos javaslatokat 
tett, mint a PFB, csak az eltérést jelezném.  
A kiegészítő lapon a 3. oldalon a b) pont 10. alpontjában, az Egészségügyi Központ épületének 
tervei helyett, az Egészségiigyi Központ épülete felújítási terveinek aktualizálása, 
felülvizsgálata a helyes kifejezés, ezt javasolja az EEB. Más javaslat nem volt, köszönöm. 

Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, egyéb hozzászólást nem látok. Először a 
módosításokat teszem fel. Az első módosító javaslat volt, hogy a 2./ a) pontban a „Megkezdett 
beruházások felújítások folytatása" után kerüljön be, hogy (nem fontossági sorrendben). 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva. 

Ugyanennél a pontnál a 6) pont - Dózsa György út - Kossuth utca csomópont kialakítása- -
kerüljön ki a felsorolásból. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
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A következő módosítás a 2. /b) pontban volt, hogy az 1) pont kerüljön ki. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 1 tartózkodás mellett - elfogadva. 

Földi Pál képviselő ügyrendben: egy ellentmondást szeretnék feloldani, mégpedig azt, hogy 
a 2-es pontnál az van írva, hogy: 
„A Képviselő-testület 2013. költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiemelt céljait az 
alábbiak szerint határozza meg. (felsorolás a prioritás szerinti sorrendben)- majd utána a 
következő sorban azt írjuk, hogy nem fontossági sorrendben, tehát ezt innen akkor húzzuk ki. 
mert így ellentétes egymással a két dolog. Köszönöm. 

Cselőtei Erzsébet polgármester: jó, majd a végén akkor ezt is felteszem szavazásra.  
A következő javaslat a 2./b) pont 8) pontjában, hogy az Útépítés (Géza fejedelem utca, Baross 
utca) szövegrészbe kerüljön bele, hogy kiemelten kezelendő. Indítható a szavazás.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva. 
 
A következő a 9) pontban a Forgács ingatlan hasznosítása (gazdasági épület tervezése, 
építése, a jelenlegi ház vendégházzá alakítása) Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva. 
 
A következő javaslat a 10) pontnál az EEB-től, hogy az Egészségügyi Központ épülete 
felújítási terveinek az aktualizálása, felülvizsgálata. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül,1 tartózkodás mellett - elfogadva. 

A 12) alpontnál a Tó környékének rendbetétele (illemhely és kerítés) szövegrész mellé 
kerüljön be, hogy valamiül az őrzés megoldása. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat, tartózkodás nélkül - elfogadva. 

Földi Pál képviselő úr javaslatát, hogy a b) pontnál a „2013-ban induló beruházások, 
felújítások" sor mellé kerüljön oda, hogy (felsorolás a prioritás szerinti sorrendben), a 
főcímnél pedig kerüljön törlésre ez a szövegrész. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett - elfogadva. 

A következő javaslat az 5. oldalon a p) pontban kerüljön be, hogy az Ökumenikus Egyesülettel 
kötött közoktatási megállapodás felülvizsgálata. Indítható a szavazás. Szavazás eredménye: 9 
igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül- elfogadva. 

A határozati javaslat egészüljön ki egy 7-es ponttal, miszerint: pénzeszköz akkor köthető le 
tartósan, ha a likviditási terv ezt lehetővé teszi, és ennek feloldása nem érinti hátrányosan az 
önkormányzatot. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett- elfogadva. 
 
Más módosítás nem volt, a határozati javaslatot egyben teszem fel a módosításokkal.  
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett- elfogadva. 
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557/2012. (XII.03.) KT. HATÁROZAT  
Döntés Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának elfogadása 

tárgyában. (361/A. sz. anyag) 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 
CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetési 
koncepcióját az alábbiak szerint határozza meg: 

1./ Fót Város Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: Költségvetés) tervezetének előkészítése során elsődleges szempont a 
költségvetés kötelező és önként vállalt feladatainál, azon belül a működési és felhalmozási 
feladatoknál a bevételek és kiadások egyensúlyának biztosítása. 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési-rendelettervezete összeállításának további 
szempontjai a 
a) gazdaságosság, hatékonyság, takarékosság; 
b) a bevételek lehetőség szerinti maximalizálása; 
c) és a helyi adók szélesítése/beszedési hatékonyságának növelése 
d) gondoskodni kell az önkormányzat adósságállományának konszolidációjáról a vonatkozó 

jogszabályoknak megfelelően. 

Ennek érdekében a költségvetés előirányzatainak kidolgozása előtt meg kell vizsgálni: 
a) a közterület-használati díjtételek 2013. évi emelésének lehetőségét, 
b) valamennyi beruházási és felújítási feladat megkezdése előtt a 

településrendezési tervekkel történő összehangolás szükségességét, 
c) Fót Város infrastruktúra fejlesztését a fedezetet biztosító településfejlesztési 

szerződések bevonásával, 
d) az önkormányzat valamennyi intézményénél egységes informatikai rendszer 

kialakítását, a meglévő informatikai rendszerek és eszközök korszerűsítését, az 
adatátviteli rendszerek gazdaságos üzemeltetésének megoldását, valamint a 
számítógépek védelme érdekében valamennyi intézménynél a vírusvédelmet és a 
tűzfalak kérdését, 

e) a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. támogatásának 
csökkentését, 

f) Az önkormányzati intézmények működtetésével, üzemeltetésével kapcsolatos feladatok 
racionalizálása, a Fóti Közszolgáltató Kít.-hez történő esetleges átszervezés vizsgálata 

2./ A Képviselő-testület 2013. költségvetési évre vonatkozó feladatait, kiemelt céljait az 
alábbiak szerint határozza meg. 

a) Megkezdett beruházások, felújítások folytatása (felsorolás nem fontossági sorrendben): 

1) Fáy András Általános Iskola energetikai korszerűsítése 
2) Városi Piac létrehozása 
3) Széchenyi utca és környéke szennyvízcsatorna kiépítése, elmaradt 

csatornabekötések 
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4) Művelődési Ház felújítása 
5) Bölcsődei és óvodai férőhelyek bővítése 
6) Új háziorvosi rendelő kialakítása 

b) 2013-ban induló beruházások, felújítások (felsorolás a prioritás szerinti sorrendben): 

1) Az Önkormányzat - az általa ellátott közigazgatási funkciók szakszerüebb ellátása 
érdekében, továbbá a piactérrel is kapcsolatot teremtő történelmi városközpont 
koncepcionális tervezésére, illetve fejlesztésére vonatkozó - célul tűzi ki a 
Polgármesteri Hivatal elhelyezése, valamint a városközpont fejlesztésére 
vonatkozó feladatok (megvalósíthatósági tanulmányterv, engedélyezési 
tervdokumentáció, kiviteli terv) megvalósítását, illetve meghatározását. 

2) Kormányablak létrehozásához szükséges feltételek megteremtése 
3) Csapadékvíz elvezetés I. ütemének megvalósítása (kiviteli tervek, tározók, 

gerincvezeték) 
4) Barackos területfejlesztés 
5) Játszóterek biztonsági szempontból való teljes körű felülvizsgálata, a megkötött 

szerződések felülvizsgálatával, és 1 új játszótér építése, 1 meglévő játszótér 
felújítása, 

6) Út- és járda felújítási program, 
7) Útépítés (Géza fejedelem utca, Baross utca kiemelten kezelendő) 
8) Forgács ingatlan hasznosítása (gazdasági épület tervezése, építése, a jelenlegi ház 

vendégházzá alakítása), 
9) Egészségügyi Központ épülete felújítási terveinek az aktualizálása, felülvizsgálata. 
10) Kerékpárút-hálózat tervezése, 
11) Tó és környéke rendbetétele (illemhely és kerítés, valamint az őrzés megoldása), 
12) Fáy Présház környékének hasznosítása. 

 
 

3. / A bevételek tervezési elvei 
a) A normatív állami hozzájárulásokat a Magyarország 2013. évi központi 

költségvetéséről szóló törvény 2., 3., és 4. mellékleteinek szabályai szerint 
meghatározott összegben kell tervezni. A 2013. évi feladatmutatókat lehetőség szerint 
úgy kell tervezni, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben (a 
továbbiakban: Áht.) biztosított lemondással ne kelljen élni. 

b) Az adóbevételeket a hatályos önkormányzati rendeletekben meghatározott adómérték 
és az adózásra kötelezettek körének figyelembevételével kell tervezni. 

c) Az Önkormányzat sajátos működési bevételeiből a személyi jövedelemadó helyben 
maradó részét és a gépjárműadót a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről 
szóló törvényben foglaltak szerint kell tervezni. 

d) Az egyéb sajátos folyó bevételeket az analitikus nyilván tartások előírásai, az azt 
megalapozó szerződések és a jogszabályi előírások alapján kell megtervezni. Az 
évközben várható szerződéseknél a tervezett előirányzatokat számításokkal szükséges 
alátámasztani, s csak a nagy biztonsággal teljesülő bevételek terhére lehet tervezni. 
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e) A tervezett bevételi előirányzatot meghaladó bevételek felhasználásának szabályait a 
Költségvetési rendelet állapítsa meg. 

f) A Költségvetésben a tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése előirányzat 
csak abban az esetben tervezhető, ha az értékesítésről a Képviselő-testület a 2012. 
decemberi üléséig dönt. 

g) A működési és a felhalmozási feladatok fedezetéül bevonható pályázati forrásokat a 
Költségvetésben a pályázatok költségvetése és a rendelkezésre álló információk alapján 
a várhatóan realizálódó összegben szükséges tervezni. 

4. / A kiadások tervezési elvei 
a) A személyi juttatásokat az intézményeknél a törvényjavaslatban meghatározott 

illetményalap, a bértábla, a kinevezési okiratok és a munkaszerződések 
figyelembevételével a Pénzügyi Osztály által kiadott tervező táblázatokban szükséges 
megtervezni oly módon, hogy a tervtárgyalást megelőzően a Polgármesteri Hivatal 
Pénzügyi Osztályvezető egyeztetést folytat le az intézményekkel a megküldött adatok 
alapján. 

b) Azengedélyezett létszám Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
rendelet a Képviselő-testület által hozott határozat és a bázislétszám felülvizsgálatával 
kerül kialakításra egy tizedes-jegy pontossággal. 

c) A közalkalmazotti megállapodást a költségvetési koncepcióban megfogalmazott 
irányelvek alapján kell felülvizsgálni annak érdekében, hogy az új megállapodás az 
Önkormányzat által nem támogatott személyi juttatást ne tartalmazzon. 

d) A soros előrelépést valamennyi intézmény tervezheti, ennek fedezetét az Önkormányzat 
biztosítja. 

e) Azintézmények a 2013. évre kizárólag a vonatkozó jogszabályokban meghatározott 
kötelező pótlékot tervezhetik, amelynek a fedezetét az Önkormányzat biztosítja. 

f) Az intézmények normatív jutalom-előirányzatot eredeti előirányzatként nem 
tervezhetnek. 

g) A jubileumi jutalom tervezése a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 78. § (1) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 150. § (1) bekezdése alapján történik. 

h) Az intézmények betegszabadságának tervezése (valamint a teljesítési adatoknak 
megfelelő "automatikus" módosítása) a céltartalékban történik. 

i) A munkavégzés alóli felmentési idő mértéke a jogszabályban meghatározott minimum 
időtartam lehet. A 2013. évre kizárólag a már folyamatban lévő felmentések áthúzódó 
kiadásai tervezhetők. 

j) A béren kívüli juttatás a Törvényjavaslat alapján a közalkalmazottak számára adható, a 
köztisztviselők részére - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
151.§ (1) bekezdése alapján - kötelező juttatás. A juttatás a tervező táblázatokba beépíthető 
a közalkalmazottak számára bruttó - munkáltatói közterhekkel együtt - 200.000 Ft/fő/év 
összegben, a köztisztviselők részére a törvény által előírt összegben, de minimum bruttó - 
munkáltatói közterhekkel együtt - 200.000 Ft/fő/év összegben azzal, hogy a juttatás 
tényleges biztosításáról a költségvetési rendelet dönt.  

k)  A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítés a közszolgálati szabályzat és az 
     újonnan létrejövő közalkalmazotti megállapodás szerint tervezhető.  
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1) Az önállóan működő és gazdálkodó intézmények gazdálkodását (gazdálkodásának 
    önállóságát) és finanszírozását az Önkormányzat új alapokra kívánja helyezni.  
m) Az önállóan működő intézmények élelmiszer beszerzési kiadásait a Képviselő-testület által 

meghatározott nyersanyagnorma és élelmezési napok figyelembevételével, a vásárolt 
élelmezési kiadásokat pedig a szolgáltatási szerződésben rögzített egységárak és az 
élelmezési napok figyelembevételével kell megtervezni. A tervezett előirányzat 
meghatározását szolgáló feladatmutatónak az állami normatíva igényléséhez jelzett, az 
étkezésben részt vevők létszámával egyezni kell.  

n)  A dologi kiadásokon belül az energiaköltségek tervezését a Műszaki Osztály felülvizsgálja 
és ellenőrzi. Az energiaköltségek tervezésénél a 2012. évi költségvetési rendelet 
módosított előirányzatából kell kiindulni.  

o)  A szociálpolitikai ellátásoknál a juttatások jogcímeinél a tervezés a 2012. évi eredeti 
     előirányzat szintjén indokolt.  
p) A működési kiadások csökkentése érdekében a Képviselő-testület kötelezettséget jelentő 

szerződésekről hozott döntésének megfelelően kell tervezni a működési célú pénzeszköz 
átadásokat és támogatásértékű kiadásokat, a FÖKE-vel kötött közoktatási megállapodás 
felülvizsgálata.  

q)  A felhalmozási célú pénzeszköz átadások között továbbra is tervezni kell a dolgozók 
     lakásépítésére és vásárlására nyújtható kölcsön kiadásait. 
 r) A Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. a 2013. évi költségvetés       

tervtárgyalására javaslatot dolgoz ki a 2013. évi önkormányzati támogatásuk 
csökkentésére. 

s) A Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi előirányzatainak 
megállapításánál figyelemmel kell lenni a bevételi előirányzatok reális tervezésére, a 
dologi kiadásokat a 2012. évi eredeti előirányzata alatt kell tervezni, a személyi juttatások 
között jutalom és prémium előirányzatot nem tervezhet. Szükséges a Fóti Közszolgáltató 
Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. és az Önkormányzat közötti szerződés elemzése a 
legoptimálisabb támogatási feltétel kialakítása szempontjából, 

t)  A felhalmozási feladatok és felújítási célok tervezésénél elsősorban a 2012. évben 
megkezdett feladatok forrásigényét szükséges biztosítani. A fentieken túl lehetőség szerint 
biztosítani szükséges a középtávú gazdasági programban javasolt felhalmozási feladatok és 
felújítási célok prioritását. A 2012. évről áthúzódó felhalmozási feladatokat, felújítási 
célokat elsősorban a tárgyévi előirányzatok (és szükség szerint a 2012. évi pénzmaradvány 
terhére) szükséges biztosítani.  

u) A benyújtott és a már elnyert pályázatokat a Költségvetésben tervezni szükséges. A 
tervszámok alátámasztásául - kiemelten az európai uniós pályázatokról - a nyilvántartások 
alapján összesítést kell készíteni, amelyet a költségvetési és zárszámadási rendelet 
részeként külön táblázatban kell bemutatni az alábbi tartalommal: 

• benyújtó szervezet, közreműködő szervezet, 
• pályázat címe, azonosítója, 
• önrész összege, 
• igényelt támogatás összege, 
• futamidő, 
• előkészítési költségek és sikerdíjak, 
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• finanszírozás módja, 
• utófinanszírozás esetén a megelőlegezendő összeg, 
• szállítói finanszírozás esetén a fizetendő összeg. 

v) Az Önkormányzat által alapított többségi tulajdonú gazdasági társaság köteles az üzleti 
tervét 2012. december 15-ig benyújtani a Képviselő-testület részére. Az üzleti tervben 
az önkormányzati bevételek és a saját bevételek arányát be kell mutatni, és a tervet 
olyan szerkezetben kell előkészíteni, hogy az üzleti terv és a Költségvetés összhangja 
biztosított legyen. 

w) A Költségvetésben az előre nem tervezhető feladatok ellátása érdekében a Képviselő-
testület részére általános tartalékkeretet kell meghatározni, továbbá a kieső bevételek 
fedezetére céltartalékot kell biztosítani. A Költségvetésben céltartalékot kell képezni 
azon feladatokra, amelyekhez a Képviselő-testület vagy bizottsága jóváhagyása 
szükséges. A céltartalékok konkrét összegei és jogcímei a Költségvetésben kerülnek 
előterjesztésre. 

x) A költségvetés elfogadása előtt valamennyi önkormányzati rendelet tervezetét elő kell 
terjeszteni, amely a tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat befolyásolja. 

y) A dologi kiadásokon belül tervezni szükséges a pénzügyi tranzakciós illetéket a 
vonatkozó jogszabálynak megfelelően. 

5. / A Képviselő-testület az önkormányzati intézmények 2013. évi álláshelyeinek számát a 
soron következő decemberi ülésén, a vonatkozó jogszabályok ismeretében határozza meg. 

6. / A Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, az 
alábbiak szerint állapítja meg és hagyja jóvá: 
6.1. / Költségvetési koncepció testületi tárgyalása 
(elfogadása). Felelős: polgármester 
Határidő: 2012. november 30. 
6.2. / A Költségvetés I. verziójának rendező elveit elfogadó KT határozat kíséretében a 
költségvetési koncepció közreadása, az intézmények számára (tervezési körirat). 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2012. december 15. 
6.3. / Intézményi tervek elkészítésének és Pénzügyi Osztály részére történő átadásának 
határideje. A terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő 
2012. 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. 
Felelős: intézményvezetők, a Hivatal költségvetési tervéért - jegyző és a KT költségvetési 
tervéért -polgármester  
Határidő: 2013. január 9. 
 
6.4. / Önkormányzati szintű tervösszesítés, amelyet követően a tervszámokat a Pénzügyi 
Osztály hivatott megfeleltetni a költségvetési törvényben megjelenő előírásoknak. 
Felelős: jegyző Határidő: 2013. január 21. 
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6.5. / Egyeztetés (I. forduló) 
7. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt. hogy pénzeszköz akkor köthető 
le tartósan, ha a likviditási terv ezt lehetővé teszi, és a befektetés feloldása nem érinti 
hátrányosan az önkormányzatot.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: folyamatos. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester, mint ülésvezető átadja az 
ülésvezetés jogát Pozderka Gábor alpolgármesternek, majd kiment a teremből. A 
Képviselő-testület 8 fővel határozatképes. 
 

2. napirend: Köznevelési intézmények működtetése. (372. sz. anyag) 

Pozderka Gábor alpolgármester: Polgármester asszony átadta nekem az ülésvezetés jogát, 
mert ebben a napirendben nem szeretne részt venni. 
A második napirendi pontunk a „Közoktatási intézmények működtetése". A bizottságok 
megtárgyalták, megkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a véleményüket. 

Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a PFB hosszasan tárgyalta ezt a pontot, minden 
egyes kérdését és elemét átbeszéltük. Az előterjesztés szöveges részében lévő határidőről, 
amely 2013. április 30-át jelöl meg, kértük a Jegyző asszonyt, illetve a megbeszélésen 
résztvevő hivatali dolgozót, hogy adjanak tájékoztatást arról, hogy ez a határidő egy törvényi 
határidő, vagy pedig elhangzott a megbeszélésen. Mivel a törvényjavaslatnak a végleges 
szövege még nem került kihirdetésre, ezért erről nem tudunk nyilatkozni. A PFB végigvette az 
intézmények további működtetésének a lehetőségeit, ahogy az az előterjesztésben felsorolásra 
került, három megoldás lehetséges: az egyik az, hogy a működtetést a Kft. keretein belül oldjuk 
meg, a másik az, hogy egy önálló költségvetési szervet hozunk létre, a harmadik pedig az, hogy 
egy jelenleg működő intézmény kereteibe tagozódik be a működtetési részleg. Ebből a Kft. 
formában történő megoldást, azt a bizottság egyértelműen elvetette tekintettel arra, hogy a 
jelenleg iskolában dolgozók közalkalmazotti jogviszonya megszakadna. A másik két 
lehetőségről hosszasan vitatkozott a bizottság és mindkét lehetőség mellett volt támogató és 
ellenérv is. Aljegyző asszony elmondta, hogy az önálló költségvetési szerv időben úgy tűnik, 
hogy nem vihető végig és a szerv vezetőjét pályáztatással lehetne megbízni. Elhangzott az a 
vélemény is, hogy az ESZEI jelen formájában nem alkalmas a feladat ellátásra, nyilvánvaló, 
hogy alapító okiratot kell módosítani, nyilván való, hogy egy tagintézmény formájában kell a 
működtetést megoldani, de felvetődött a vezető felelősségének a kérdése ebben a formában és 
részemről az is felvetődött, hogy vajon az ESZEI vezetője nem erre a feladatra adta be a 
pályázatát, hogy mennyire működhet ez a dolog így tovább. Miután minden kérdést végig 
tárgyaltunk, a bizottság az Egészségügyi Intézmény működtetésre való kijelölésre 4 igennel és 
3 tartózkodással szavazott. Az új javaslatra, hogy jöjjön létre költségvetési szerv arra pedig 2 
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igen szavazat volt, tehát az sem kapta meg a többségi szavazatot, tehát a PFB javaslattal ilyen 
módon nem tud előállni. 

Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB is megvitatta az intézmények működtetésével 
kapcsolatos lehetőségeket. A PFB-hez hasonlóan a közalkalmazotti jogviszony megtartása az 
EEB tagjainak számára is fontos volt, ezért két lehetőséget vitattunk meg részletesen. Az 
egyik, hogy az ESZEI keretein belül oldanánk meg a működtetést akár átmenetileg, a másik 
pedig, hogy mégiscsak megpróbáljuk létrehozni az önálló költségvetési szervet. Mindkettő 
mellett elhangzottak az érvek. A bizottság arra az állásfoglalásra jutott, hogy az a kockázat, 
miszerint az ESZEI-n belüli működtetés kérdése még a vezető kompetenciájának a kérdését is 
felveti, mivel az ESZEI teljesen más törvények alapján a szociális illetve az egészségügyi 
törvény alapján működik, és a vezetője a kinevezését, ezen törvények alapján, meghatározott 
kompetenciára kapta. Felvetődött annak a kérdése, és nem tudta tisztán megválaszolni egyetlen 
jogász sem, hogy vajon az új feladat tekintetében a vezető kompetenciája megmarad-e? Ez 
pedig egy alapvető kérdés. Másrészről az az érv is elhangzott, hogy ha önálló költségvetési 
intézményt hozunk létre, vagy ha az ESZEI-n belül működtetjük, mindkét esetben létre kell 
hozni és ki kell alakítani azt a szervezetet, amely-az új feladatot elvégzi. Ez mindkét esetben 
teljes egészében kialakítandó, és ha az önálló költségvetési intézményt hozzuk létre, akkor ezt 
csak egyszer kell megtenni, az összes procedúrával együtt, míg ha először az ESZEI-n belül 
próbáljuk létrehozni, majd utána ezt végleges formában kivinni egy költségvetési szervbe, 
akkor kétszer kell azt a hatalmas munkát végrehajtani, ami ezzel jár. A felelősségi kérdések és 
a bonyodalmak tekintetében a bizottság úgy foglalt állást, hogy meg kell próbálni a 
rendelkezésre álló szűk időt és a kockázatokat ismerve is az önálló költségvetési intézmény 
létrehozását, mégpedig a négy iskola és a két óvodára vonatkozóan kiterjesztve. A bizottság 
ebben egyhangúan foglalt állást. Köszönöm. 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót Alpolgármester úr. Tipikusan a 
kapkodásnak a levét isszuk most és fogjuk is inni. Én azt hiszem, hogy ebben a kérdésben 
induljunk ki a tényekből. Körülbelül nyolcvan munkavállaló van, akinek a sorsát, hogy ki 
legyen a munkáltatójuk meg kell oldani, törvény szerint azt hiszem január l-ig. Önálló 
költségvetési szerv létrehozására, mint ahogy idézve lett az aljegyző asszony, ugye a határidő 
már meglehetősen szűkös, nem is elég talán. A költségvetési szervnek a vezetőjére pályázatot 
kellene kiírni, tehát azt nyíltan meg kellene pályáztatni, arra talán harminc napot kellene 
biztosítani, tehát január l-ig ezt nem tudjuk megoldani. 
Gazdasági társaságnak a létrehozása sem fér bele a törvényi határidőbe, és akkor lenne az az 
átmeneti megoldás, amiről a testületi ülés előtt Jegyző asszonnyal illetve Polgármester 
asszonnyal is beszéltünk, és kicsit meg is lepődtem, amikor fogta magát és kivonult. Ugyanis a 
testületi ülés előtt Polgármester asszonnyal körülbelül 15 percig beszéltem a Jegyző asszony 
javaslatáról, ami az ESZEI-n belül való tagintézmény létrehozásáról szólt, és a Polgármester 
asszony azt mondta, hogy belátja ennek a fontosságát, a létjogosultságát és erre szavazatot is 
fog tenni, tehát meg fogja szavazni, erre föl fogta magát és kiment, hát ezt nem minősítem. 
Amit a Gráf képviselő úr mondott, azt megmondom őszintén, nem tudom pontosan, tehát hogy 
az ESZEI intézményvezetője elláthatná-e ezt a feladatot, erről majd megkérdezzük a Jegyző 
asszony, vagy az Aljegyző asszony véleményét. Lehetne esetleg egy olyan megoldást találni, 
amennyiben a Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ESZEI keretein belül egy tagintézményt 
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hoz létre. Ennek az élére egy vezetőt úgy is ki kell nevezni, akinek már lehet hozzá megfelelő 
végzettsége, illetve kompetenciája is, hogy ezt a feladatot mondjuk, április 30-ig ellátja. A 
Képviselő-testületnek lenne bő négy hónapja arra, hogy 2013. április 30-ig véglegesen 
döntsön, hogy egy önálló költségvetési szervet, vagy egy gazdasági társaságot hoz létre arra, 
hogy az intézményeknek a működtetési feladatait ellássa. Akkor én ezt Jegyző asszonytól 
kérdezném meg ezt, hogy a tagintézmény vezetője, amennyiben olyan végzettséggel 
rendelkező személy lesz, akkor az, hogy fogja módosítani, vagy érinteni az intézmény 
vezetőjének a felelősségét, stb. 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző: én a bizottsági ülésen is elmondtam az álláspontomat, ez 
változatlan. Elismerem azt a tényt, amit Gráf elnök úr és Lévai elnök asszony is mondott. Itt 
egy újszerű helyzet van, ami elég szokatlan és furcsa, hiszen egy szociális egészségügyi 
intézményhez integrálnánk be gazdasági szakembereket és teljesen más tevékenységet, 
gyakorlatilag egy geszt típusú intézményt. Ugyanakkor a felvázolt lehetséges módok közül ez 
a legrövidebb, ahol közalkalmazotti státuszba tudjuk a munkavállalókat áthelyezni, és itt kell 
megtalálni azt az ideális megoldást, ami jogilag is járható és megoldható. Álláspontom szerint 
az ESZEI-nek a tagintézményként való ideiglenes hatállyal való bekerülése gazdaságjogilag is 
támogatható, ezt könyvvizsgáló úr is jelezte. Minden vezetőnek kihívás az, amit csinál, tehát ez 
egy vezetői kihívás lesz, hogy ennek az új feladatnak hogyan tud megfelelni. Azt gondolom, 
hogy ha tagintézményben gondolkodunk és a tagintézmény vezetője, aki egy jól képzett 
szakember, és rendelkezik azokkal a képzettségi feltételekkel, ami ahhoz szükséges, hogy ezt 
irányítsa, akkor az jól fog működni. Azt gondolom, hogy a meglévő gazdasági szakemberek 
között bőven van ilyen. 
Tehát ennek nincs jogi akadálya, az intézmény alapító okiratát módosítani kell, és utána jön a 
többi szervezeti rész a munkaköri leírásokkal bezárólag meg lehet ezt oldani. Köszönöm. 

Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen. Nagyon nehéz helyzetben vagyok, mert 
azzal tökéletesen tisztában vagyok, hogy ma itt erről dönteni kellene, mert nem hogy a 24. 
órában vagyunk, hanem szerintem már azon is túl. Habár a Lévai képviselő asszonnyal még 
annó szeptemberben elkezdtük a munkát, többször találkoztunk intézményvezetőkkel, hogy 
mik a várható dolgok az intézmény átadás-átvétellel kapcsolatban, de itt akár saját magunkat is 
hajlandó vagyok megróni, hogy késésben vagyunk. Amiért most nagyon nehéz helyzetben 
vagyunk az az, hogy két ellentétes bizottsági vélemény miatt én nem látom azt, hogy bármelyik 
döntésre is megvan a 6 fős többség és nekem meg van a győződésem, hogy ma ezt az ülést 
addig nem szabad bezárni, amíg ezt a dolgot el nem rendeztük, mert ez további halasztást nem 
tűr. Én az ESZEI intézményvezető asszonyra nem szeretnék plusz felelősséget rakni, mint amit 
annak idején a pályázatával ö felvállalt és elnyert, de az egészen biztos, hogy az 
intézményeknek a működtetését és az embereknek az elhelyezését azt meg kell oldanunk. Én 
most azt mondanám, hogy tartsunk szünetet és folytassuk a vitát addig, amíg meg nem győzzük 
egymást, hogy melyik megoldás a jó megoldás. Én ugyanis végigültem a PFB ülésének ezt a 
maratoni napirendi pontját, és ott is megértettem, hogy az új gazdasági szervezetnek a 
létrehozása az milyen óriási problémákat vet fel ahhoz, hogy ez január 1-től működőképes 
legyen. Ezt a kettőt feltéve a mérleg két serpenyőjébe, hogy új szervezet létrejön-e január l-ig, 
vagy pedig egy meglévő intézménybe tagintézményként beintegrálva a tagintézmény vezető 
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megbízásával, akit nem mi nevezünk ki, hanem az igazgató nevez ki. Esetleg, ha megkérdez 
minket, akkor elmondjuk a javaslatunkat, attól kezdve én el tudom fogadni, hogy a 
tagintézmény vezetőjére kvázi minden felelősség ráruházható. Abban pedig biztos vagyok, 
hogy mindenki szeretne annyit tenni Fótért, hogy ez működjön is. Ma nekünk ezt el kell 
döntenünk. 

Koncz János képviselő: köszönöm szépen. Azt javaslom, hogy akkor tartsunk szünetet a 
döntés előtt. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen, egyet értek Koncz János 
képviselővel, de van két komoly probléma, amire felhívnám a figyelmet. Az egyik az, hogy a 
Jegyző asszony nem válaszolt arra a kérdés részre, ami szerint az ESZEI igazgatójának a 
kompetenciája az az új feladathoz alkalmas-e, erre a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ülésén sem 
kaptunk egyértelmű választ, ez jogi kérdés. Kockázatos a dolog, mert egy ilyen feladat kapcsán 
a vonatkozó törvény szerint megfelelő vezető kell. Azt nem lehet megoldani, hogy a 
tagintézmény vezető olyan végzettséggel rendelkezik, hogy minden kompetenciával bír és 
ennek megfelelően majd a felsővezetőnek nem kell ezt a kompetenciát birtokolnia. Igenis a 
törvények által előírt módon kell a kinevezéseket megoldani, ezt a kettőt nem lehet felcserélni. 
A tagintézmény vezető felelőssége, ezt elmondta a Jegyző asszony is, nem csorbítja a felső 
vezetőnek a felelősségét. A másik, hogy az ESZEI egy meglévő intézmény, amelynek a 
kapacitása, logikája, felépítése arra szól, amit most csinál. Ha oda beintegrálunk bármit, és a 
vezetőségi struktúrába beavatkozunk, akkor egy meglévő, működő intézmény rendjét zavarjuk 
meg fölöslegesen, ha létre tudunk hozni egy külön önálló intézményt, ami ugyanazt csinálja, 
mint amit az ESZEI-n belül csinál, csak éppen megzavarja egy működő intézmény rendjét. Én 
kérem, hogy ezt is vegyük figyelembe. Köszönöm. 

Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, szerintem mindent vegyünk 
figyelembe. 

Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót. Az intézményvezető asszonnyal 
is beszéltem a Polgármesteri Hivatalban, és egyébként én is tökéletesen megértem az 
álláspontját. Hasonló helyzetben valószínű nekem is ugyanaz lenne a reakcióm. A másik pedig 
az, hogy itt ma mindenképpen dönteni kell, felőlem lehet szünet. Én azt mondom, hogy abban 
az esetben tartsunk szünetet, ha több megoldás közül választhatunk. Két megoldás merült föl, 
de mind a Jegyző asszony, mind pedig az Aljegyző asszony azt mondja, hogy az önálló 
költségvetési szerv létrehozására nincs elég időnk, ez hangzott el. Tehát kérdezem, hogy ha 
esetleg mégis van, amennyiben törvényileg szabályosan lehetséges, akkor valóban van miről 
beszélni, ha nincs, akkor nincs. 

Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, akkor most szünetet rendelek el. 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület a szünet után 19.00-kor folytatta a munkáját, a 
testület 9 fővel határozatképes. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: akkor folytatnánk a testületi ülést, a 372-es számú 
előterjesztés a tárgyalását felfüggesztjük, amíg a határozati javaslatok elkészülnek. A 
következő napirendi ponttal folytatjuk. 
 
 
 
3. napirend:   Döntés Fót Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények 

munkavállalóinak rendkívüli év végi juttatása tárgyában.  
(369. sz. anyag) 
 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: a bizottságok ezt az előterjesztést is megtárgyalták, 
megkérem a bizottsági elnököket, hogy mondják el a véleményüket, ha jól emlékszem a 
határozati javaslat 3-ik pontjában a differenciálás alapja utolsó sorban, a differenciálás alapja 
legyen kihúzva és helyette az a szövegrész szerepeljen, hogy a juttatás mértéke a munkavállaló 
1 havi illetményének a 80%-a legyen. 
Ezen kívül javaslat volt még. hogy ez a mérték vonatkozzon az intézményvezetőkre is, a 
felelős résznél pedig az önkormányzati intézmények vezetői felelősek az önkormányzati 
intézmények munkavállalói vonatkozásában, az intézményvezetők vonatkozásában pedig a 
polgármester. 
A 3-as pont változik egy szóval, és a felelős. Az odaítélés alapja úgy változik, hogy a juttatás 
elosztására a 13. havi juttatásra vonatkozó szabályok az irányadók. Aki a határozati javaslatot 
az imént felsorolt módosításokkal elfogadja, kérem szavazzon.  

Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva. 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester nem vett részt a szavazásban. 

558/2012. (XII.03.) KT. HATÁROZAT  
Döntés Fót Város Önkormányzat fenntartásában álló intézmények munkavállalóinak 

rendkívüli év végi juttatása tárgyában. (369. sz. anyag) 
 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású 
intézményekben foglalkoztatott közalkalmazotti, köztisztviselői és a Munka Törvénykönyve 
hatálya alá tartozó munkavállalói (kivéve közfoglalkoztatottak) számára 1 havi illetmény 
80%-ának megfelelő összegű rendkívüli év végi juttatásra biztosít fedezetet az alábbiak 
szerint: 
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2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott rendkívüli év végi juttatás 
és járulékai fedezete az alábbiak szerint rendelkezésre áll: 

 

 adatok eFt-ban 
Előirányzat forrás jogcíme összeg 
Működési célú többlet kamatbevétel 25.600 
Károlyi István Gyermekközpont bérleménye 18.867 
2012. évi bérkompenzáció 50.011 
Társadalom és szociálpolitikai juttatások 2.900 
 Összesen 97.378 

 
3. / A Képviselő-testület felkéri a munkáltatói jogkör gyakorlóit, hogy az 1./ pontban foglalt 
döntésnek megfelelően gondoskodjon a rendkívüli év végi juttatások kifizetéséről 2012. 
december 5-ig oly módon, hogy a juttatás 2012. évi költségvetést terhelő kiadásként 
jelentkezzen, és a juttatás mértéke a munkavállalók és az intézményvezetők 1 havi 
illetményének 80%-a legyen. A juttatás elosztására a 13. havi juttatásra vonatkozó szabályok 
az irányadók. 

4. / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1-3./ 
pontban foglalt döntés alapján, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. 
(11.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza 
ki és terjessze be a Képviselő-testület soron következő költségvetési rendeletmódosítása 
alkalmával. 

adatok eFt-ban 

 Intézmény megnevezése személyi járulék Összesen 

1 Polgármesteri Hivatal 12.410 3.351 15.761 
2 Fáy András Általános Iskola és Óvoda 

EGYMI 
11.200 3.024 14.224 

3 Garay János Ált. Iskola 7.373 1.991 9.363 
4 Németh Kálmán Ált. Isk. 9.833 2.655 12.488 
5 Apponyi Franciska Óvoda 5.450 1.472 6.922 
6 Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde 8.064 2.177 10.241 
7 Közművelődési Központ 2.113 570 2.683 
8 ESZEI 6.732 1.818 8.550 
9 Fóti Népművészeti Szakközépiskola 9.210 2.487 11.696 
10 Zeneiskola 4.290 1.158 5.449 

 Intézmények Összesen 76.675 20.702 97.378 
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Felelős: 1, 2, 4 pontok: Cselőtei Erzsébet polgármester 
3. pont: Cselőtei Erzsébet polgármester, Önkormányzati intézmények 

vezetői. Határid ő: 1-2 pont: azonnal. 
3. pont: 2012. december 5. 
4. pont: 2013. február 28. 
 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: mivel elkészült a 372-es anyag határozati javaslatának 
szöveges leírása, ezért újra megnyitom ezt a napirendet. 
 
 
4. napirend: Köznevelési intézmények működtetése. (372. sz. anyag) 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a határozati javaslat így szól: Fót Város Önkormányzata 
úgy dönt, hogy köznevelési intézményeinek működtetése céljából új költségvetési szervezetet 
hoz létre, felkéri a jegyzőt az alapító okirat előkészítésére. Határidő: soron következő KT. ülés. 
Az új intézmény alapító okirata vonatkozzon arra, hogy működteti a Fáy András Általános 
Iskolát, Németh Kálmán Általános Iskolát, Garay János Általános Iskolát, Zeneiskolát, és 
Népművészeti Szakközépiskola intézményeit, és a két óvodát. Tehát ez az új költségvetési 
szervről szól. 
Az új intézmény alapító okirata készüljön el, ugye logikus, hogy amint elkészül az alapító 
okirat, vezetőt kell hozzá találni, meg kell pályáztatni a vezetését. Amint az új intézmény, ez a 
gazdálkodási szervezet működőképes, akkortól kell ebbe a szervezetbe átszervezni azoknak az 
intézményeknek a működését, amit most ideiglenesen fogunk az ESZEI szervezeti 
egységeként működtetni. Az pedig úgy szól, hogy: Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy 
az ESZEI alapító okiratát módosítja akként, hogy új szervezeti egységet hoz létre a Fáy András 
Általános Iskola, Németh Kálmán Általános Iskola, Garay János Általános Iskola, Zene Iskola, 
és Népművészeti Szakközép Iskola működtetésére. Aki ezt így elfogadja, kérem szavazzon 
igennel. Indítható a szavazás.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy, Cselőtei Erzsébet polgármester nem vett részt a szavazásban. 
 
 

559/2012. (XII.03.) KT. HATÁROZAT  
Köznevelési intézmények működtetése. (372. sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy köznevelési intézményeinek működtetése 
céljából új költségvetési szervet hoz létre és felkéri a jegyzőt az alapító okirat előkészítésére. 
Az új alapító okiratban az alábbi működtetendő intézmények kerüljenek felsorolásra: 
Fáy András Általános 
Iskola, Garay János 
Általános Iskola, 
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Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 
Fóti Önkormányzati Zeneiskola, 
Fóti Népművészeti Szakközép,- Szakiskola és Gimnázium, 
Apponyi Franciska Óvoda, 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde. 

2. Fót Város Önkormányzata úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális és Egészségügyi 
Intézmények-alapító-okiratát módosítja akként, hogy új szervezeti egységet hoz létre a Fáy 
András Általános Iskola, Németh Kálmán Általános Iskola, Garay János Általános Iskola, a 
Fóti Önkormányzati Zeneiskola, és Népművészeti Szakközép,- Szakiskola és Gimnázium 
működtetésére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: soron következő KT. ülés. 

Pozderka Gábor alpolgármester: annyit tennék még hozzá, hogy köszönjük szépen az ESZEI 
igazgatónőjének, Beleznai Enikőnek, hogy rugalmasan kisegít bennünket. Arról nem 
beszéltünk, hogy a Közművelődési Központ mikor és hogyan kerüljön bele az összevont 
működtetésbe, de ennek a lehetősége nincs kizárva semmiből. Volt már erről vita, és még lesz 
is, ennek a legcélszerűbb és leggazdaságosabb módját javaslom mindenkinek a 
közmegelégedésére. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Beleznai Enikő az ESZEI igazgatója megköszöni a felkérést, de nem 
mikrofonba beszél, ezért nem jegyzőkönyvezhető. 
 
 
 
5. napirend:         Döntés a fóti 0176/1 hrsz-ú „kivett út" megjelölésű földrészlet felújítását 

követő önkormányzat részére térítés nélküli átadása ügyében.  
(371. sz. anyag) 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a bizottságok megtárgyalták ezt az előterjesztést. 
Könyvvizsgáló úrnak volt egy javaslata, hogy azt bele kellene venni a határozati javaslat l-es 
pontjába, hogy milyen értéken vesszük ezt át: „térítés nélkül átveszi: 114.756.540. 
Ft-értékben.'" Ezen kívül, a határozati javaslat kiegészül egy 3-as ponttal, miszerint a 
Polgármester asszony küldjön egy köszönőlevelet az építőnek az Immochan Magyarország 
Kft-nek, amiért ezt az önkormányzati utat elkészítették és díjmentesen nekünk adták. Aki 
egyetért, kérem szavazzon igennel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva. 
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560/2012. (XII.03.) KT. HATÁROZAT  
Döntés a fóti 0176/1 hrsz-ú „kivett út" megjelölésű földrészlet felújítását követő 

önkormányzat részére térítés nélküli átadása ügyében. (371. sz. anyag) 
 

]./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az az ingatlan-
nyilvántartásban 0176/1 hrsz. alatt felvett „kivett út" megjelölésű Fót Város 
Önkormányzatának a tulajdonát képező földrészlet régi Fóti 2101 jelű úttól az Áruház bekötő 
útjáig 600 m hosszban és 7,00 m szélességben az Immochan Magyarország Kft. (székhely: 
1113 Budapest, Bocskai út 134-146. sz. / a továbbiakban: beruházó) által újjáépített szakaszát 
építési szolgáltatásként térítés nélkül átveszi: 114.756.540. Ft-értékben. 
 
2. / Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az építési szolgáltatás 
térítésmentes átadásáról szóló szerződést a csatolt melléklet szerinti tartalommal elfogadja, és 
felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
 
3. / Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy küldjön 
köszönőlevelet az Immochan Magyarország Kft-nek, amiért az önkormányzati utat 
elkészítették és díjmentesen átadták. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1. pont: 2012. december 3., a beruházó értesítése a döntésről: a döntést követő 
5 napon belül, 2. pont: a szerződés aláírása 2012. december 15-ig. 3. pont: azonnal. 
 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm szépen, én az előzőhöz szeretnék még hozzászólni. Nekem ez 
egy sarkalatos kérdés, mert ezt az Aldi-nak kellett volna megcsinálnia, ez egy szerződésben 
leíródott. Ezt az utat akkor máshol kérjük számon tőlük, vagy pedig, amikor használják és 
tönkreteszik, akkor ugyanolyan minőségben készüljön el az út, amilyen a mostani állapotában 
van, és ez ne felejtsük el. Én csak azt kérem, hogy ez ne sikkadjon el, ez az ő önként vállalt 
kötelezettségük volt. Köszönöm. 

Pozderka Gábor alpolgármester: valóban Sikátor puszta túloldalán az M3-as mellett épül az 
Aldi logisztikai központ és ők bevállalták, hogy ha építkeznek, és ezt az utat használják az 
építkezés után meg fogják ezt csinálni. Egyet értek azzal, hogy ha ezt az elkészült utat 
tönkreteszik, akkor ezt kell felújítaniuk, ha nem teszik tönkre, akkor egy ilyen értékű utat, 
valahol ruházzanak be, majd az akkori beruházáskor ezt figyelembe kell venni, igazad van. 
 
 
6. napirend:       Fót Város Önkormányzata és az Auchan Magyarország Kft. között    

létrejövő támogatási megállapodás. (368. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: egészen pontosan arról van szó, hogy az Auchan szándéka 
szerint Karácsony előtt 3 millió forint összegű vásárlási utalványt szeretne felajánlani Fót 
Városának, amit mi tisztelettel el kívánunk fogadni. Ehhez kaptunk egy támogatási szerződés 
tervezetet, amiben volt némi módosítási javaslat a bizottsági üléseken. 
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Az l-es pontban a támogatás célja résznél: „valamint a kiemelkedő tanulmányi eredményt elért 
fóti fiatalok díjazására használhatja fel szövegrészből a tanulmányi-szót  kérték a bizottságok 
törölni, tehát a „valamint a kiemelkedő eredményt elért fóti fiatalok díjazására használhatja 
fel".  
A határozati javaslat kiegészül egy 4-es ponttal: miszerint, a Képviselő-testület felkéri a Jegyző 
Asszonyt, hogy a kiosztásnak a szempontjait a következő testületi ülésre dolgozza ki. 
Szeretnénk látni, hogy milyen szempontok alapján lesz ez szétosztva, és alapvetően szeretnénk 
az Auchan szándékainak megfelelően Karácsony előtt ezeket az utalványokat szétosztani. 
A határozati javaslat 2-es pontba kerüljön bele az, hogy a szerződést aláírja, és 2012. december 
20-ig a szükséges intézkedéseket tegye meg. Ez arra vonatkozik, hogy készüljenek el a 
határozatok, hogy kik kapnak a támogatásból. 
 
Aki ezekkel a módosításokkal a határozati javaslatot elfogadja, az kérem szavazzon. Indítható 
a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva. 

 

561/2012. (XII.03.) KT. HATÁROZAT  
Fót Város Önkormányzata és az Auchan Magyarország Kft. között létrejövő támogatási 

megállapodás. (368. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Auchan Magyarország Kft. 
részéről a nehéz anyagi körülmények között élő helyi lakosok—illetve kisnyugdíjasok, 
kiemelkedő eredményt elért fóti fiatalok támogatására 3.000.000,- Ft, azaz hárommillió 
forint összegnek megfelelő vásárlási utalvány felajánlását köszönettel elfogadja. 
 
2.1/Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási szerződés l-es pontja szerint, A 
támogatás célját az alábbiak szerint fogadja el: A Támogató a Támogatott részére 3.000.000. 
Ft, azaz Hárommillió forint támogatást nyújt vásárlási utalvány formájában. A Támogatott a 
támogatást nehéz anyagi körülmények között élő fóti lakosok és kisnyugdíjasok segítésére, 
valamint a kiemelkedő eredményt elért fóti fiatalok díjazására használhatja fel. 2.2./ Fót Város 
Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az Auchan 
Magyarország Kft. és az Önkormányzat között létrejövő támogatási szerződést írja alá és 2012. 
december 20-ig a támogatás (vásárlási utalvány) felosztása érdekében szükséges 
intézkedéseket tegye meg. 
 
3. / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 1., 2., 
pontban foglalt döntés alapján, Fót Város Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 
3/2012. (11.27.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot 
állíttassa össze és terjessze be a Képviselő-testület költségvetési rendelet soron következő 
módosításával terjessze elő. 
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4. / Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a vásárlási 
utalvány kiosztásnak szempontjait dolgozza ki a következő testületi ülésre. 
Felelős: 1-3 pontok: Cselőtei Erzsébet polgármester 

4. pont: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  
Határid ők:  2. pont: a szerződés megkötésére azonnal, 

a támogatás felosztására 2012. december 20. 
3. pont: a 2013. február 28. 
4. pont: soron következő KT ülés. 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, a napirendi pontokat megtárgyaltuk, 
áttérünk a zárt ülés anyagára. 
 
Dr. Vargha Nóra JÜSZB külső bizottsági tag: Alpolgármester úr! Még mielőtt bezárja a 
nyílt ülést, szeretnék a jegyzőkönyv számára felolvasni egy részletet. 

Pozderka Gábor alpolgármester: miből? 

Dr. Vargha Nóra JÜSZB külsős bizottsági tag: máris mondom. A Nemzeti Adatvédelmi és 
Információszabadság Hatóság nyilvános ajánlásából ami, a mai ülésre vonatkozó, 

Pozderka Gábor alpolgármester: Nóra, ne haragudj, ezen már túl vagyunk, az ülés elején a 
Szabó képviselő úr elmondta, Jegyző asszony a másik részét elmondta, 

Dr. Vargha Nóra JÜSZB külsős bizottsági tag: a probléma az az, hogy ez az a döntés nem 
tartozik a KT kompetenciájába. Ugyanis itt nemcsak hogy szükségessége nincs a KT ülés 
elrendelésére, de lehetősége sem. A hatósági állásfoglalásból általam felolvasni szándékozó 
részt akkor nem teszem meg, de egyértelműen arra irányul, hogy ez az információ halmaz, amit 
ez az előterjesztés, és a vele kapcsolatos döntési javaslat tartalmaz, közérdekű adat, amit a jelen 
konkrét esetben semmilyen olyan piaci körülmény nem tesz üzleti titokká, ami miatt a 
közérdekű adat nyilvánosságához fűződő általános jogi érdeket KT-ba kéne szorítania. Ennek 
megfelelően, amennyiben ezt zárt ülésen tárgyalja a Képviselő-testület, akkor konkrét 
jogszabálysértést követ el. 

Pozderka Gábor alpolgármester: a Képviselő-testület úgy döntött a napirend szavazásakor, 
hogy zárt ülésen tárgyalja, 

Dr. Vargha Nóra JÜSZB külsős bizottsági tag: a lényeg az, hogy a Képviselő-testület nem 
dönthet így. Tehát ezt szeretném nyomatékosítani. A Képviselő-testület hozott egy döntést, 
amit nem tehetett volna meg. A Képviselő-testületnek fel sem lett volna szabad tennie döntésre 
ezt a kérdést, hiszen ez a kérdés nem tartozik a Képviselő-testület kompetenciájába. 

Pozderka Gábor alpolgármester: folytatom a mondatot. Tehát a Képviselő-testület 
eldöntötte, hogy zárt ülésen tárgyalja. Ennek a döntésnek is, mint az összes zárt ülésen tárgyalt 
döntésnek mindenféle döntése ugyanúgy nyilvános lesz, mint akármelyik más. Viszont magát 
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az előterjesztést a testület zárt ülésen kívánta megtárgyalni, úgyhogy most zárt ülés következik. 
Köszönöm szépen. 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester, mint ülésvezető, 19.20 perckor 
zárt ülést rendel el. 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester 19.40 perckor a zári ülés után a 
nyílt ülést újra megnyitja. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: akkor ismertetném a zárt ülésen hozott döntést. A 
Képviselő-testület elfogadta az előterjesztésben lévő határozati javaslatot, miszerint a korábbi 
KT határozattal biztosított 16.784.000 Ft a Kft. részére kerüljön átadásra a 
Településszolgáltató Kht-val megkötésre kerülő adásvételi szerződésben meghatározott 
második vételárrészlet megfizetésére, valamint a korábbi KT határozattal biztosított 
16.784.000 Ft-ra a 2012. március 14. napján megkötött pénzeszköz átadási szerződés kerüljön 
módosításra és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Köszönöm mindenkinek a 
részvételt, a mai testületi ülést bezárom. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester a Képviselő-testület 2012. 
december 3-ai nyílt rendkívüli ülését 19 óra 42 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. december 3-ai nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 
19 óra 42 perc. 
 
(A Képviselő-testület 2012. december 3-ai nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

 
 

k.m.f. 
 

Pozderka Gábor  
alpolgármester  

 

  
Chrobák Zoltánné dr. 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. december 6.  

 
 

 
 


