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32/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 12-én 
 18.45 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: - 
 
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. Bukta András képviselő úr nincs jelen, Fábry Béla képviselő úr 
jelezte, hogy nem tud részt venni a mai testületi ülésen. Öt napirendi pontunk van, arra kérem 
a képviselőket, hogy a napirendi pontokra tegyenek javaslatot. 
Hozzászólást nem látok, akkor a napirendi pontokat teszem fel szavazásra, indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 
tartózkodás mellett - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
december 12-ei rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
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NYILT ülés:  
 
1./ A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény 
átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a 
feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról 
szóló megállapodás elfogadása. (376. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2./ Döntés a köznevelési intézmények további működtetéséről (új költségvetési 
szerv létrehozása, az ESZEI alapító okiratának módosítása) (378. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
3./ Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában.   
(375. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
4./ Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú Tárulása Társulási Tanácsának 
napirendi pontjainak elfogadásához.(373. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5./ Javaslat az Auchan Magyarország Kft. által felajánlott vásárlási utalványok 
kiosztására. 
(377. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
 
 
1. napirend: A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő 

intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám 
átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok 
és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás elfogadása.  
(376. sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a 
véleményüket.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm a szót, a napirendhez annyit szeretnék 
elmondani, hogy jó látni, hogy a múltkori javaslatom figyelembe vételre került, és az 
intézményeket érintő napirendeket előre tették, köszönöm. 
A 376-os anyagot a bizottság megtárgyalta, egy kiegészítő információt kaptunk, miszerint 
nincs beszámozva az előterjesztésben, a Megállapodás IV. b) 1-es alpontjánál a szakmai 
feladatokat ellátó foglalkoztatottak számára átadható létszáma kaptunk egy olyan információt 
a hivataltól, hogy ez 1 fő, a másik két esetben, tehát a funkcionális feladatoknál és az  
összlétszámhoz pedig nem tudtunk beírni adatot, tehát az 0 fő. Ezzel a plusz információval 
elfogadásra javasoljuk az előterjesztés anyagát, illetve a határozati javaslatot. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, más hozzászólás van?  
 
Rosental Réka PR-média ügyintéző: a hivatal részéről az átadandó személy munkakörét itt 
meg kellene jelölni. A munkakör megnevezése jelenleg: PR-média ügyintéző. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb hozzászólást nem látok, akkor ezt a javaslatot 
tenném fel szavazásra, tehát a Megállapodás IV. b) pont 1-es alpontjában a szakmai 
feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 1 fő. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 

563/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás 

elfogadása.(376. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a köznevelési 
intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a 
feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó 
vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást azzal, 
kiegészítve, hogy a Megállapodás IV. b) A Foglalkoztatottak átadás-átvétele 
 
A foglalkoztatottak átadására 2013. január 1-jei hatállyal az alábbiak szerint kerül sor: 

 
1. A Törvény értelmében a köznevelési és szakképzési igazgatási feladatokat az 

intézmény(ek) fenntartásával, irányításával összefüggésben szakmai feladatokat, valamint 
a fenntartói jogok gyakorlásához és a szakmai feladatokhoz kapcsolódó funkcionális 
feladatokat ellátó átadásra kerülő foglalkoztatottak összes létszáma: 0 fő 
Szakmai feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 1 fő (PR-média ügyintéző). 
Funkcionális feladatokat ellátó foglalkoztatottak száma: 0 fő  
Az átadásra kerülő foglalkoztatottak létszámát munkakörökre lebontva a 2. melléklet 
tartalmazza. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a határozati javaslatot teszem fel szavazásra. Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

564/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
A köznevelési intézmények állami fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz 
kapcsolódó vagyonelemek, jogok és kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodás 

elfogadása.(376. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város Önkormányzata 
és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ közötti a köznevelési intézmények állami 
fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, a feladatellátáshoz kapcsolódó 
létszám átadásról, valamint a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 
kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást elfogadja és felhatalmazza a 
polgármestert a megállapodás, valamint a teljességi nyilatkozat aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére.  
Határid ő: azonnal 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
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2. napirend: Döntés a köznevelési intézmények további működtetéséről (új 

költségvetési szerv létrehozása, az ESZEI alapító okiratának 
módosítása) (378. sz. anyag) 
 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: kérem, hogy a bizottságok elnökei tegyék meg a 
napirendhez javaslataikat. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót. A könyvvizsgáló úr kérte, 
hogy az alapító okiratokban, illetve ott, ahol ez szerepel egyéb helyeken is a 2013. január 1-
től életbe lépő új Ötv-re hivatkozzunk, ne a régire, ez mindenhol kerüljön kijavításra.  
A határozati javaslatok rendjében történik változás, miszerint: 
-I-es számú határozati javaslat 6-os pontjában van egy elírás, ott a határidő nem 2013. 
december 15., hanem 2012. december 15. 
-az eredetileg II-es határozati javaslat III-ra módosul. 
-az új II-es határozati javaslat szerint az 559/2012.(XII.03.) KT határozat kiegészül a 
működtetendő intézményeknél az ESZEI-vel és az FKKK-val.  
Ezen kívül még van egy fontos plusz információ ehhez, amit könyvvizsgáló úr javasolt, hogy 
a 2013. márciusra, mikor szeretnénk ténylegesen beindítani ezt az új gazdasági szervezetet, 
arra a határidőre kérjünk az OEP-től állásfoglalást annak tekintetében, hogy az ESZEI OEP-el 
kapcsolatos elszámolását bevihetjük-e ebbe a gazdasági szervezetbe, és ha igen, milyen 
módon. 
-a III-as határozati javaslat 2-es pontban javaslatot tettünk, a bizottság személyeire, Grigalek 
László képviselő úr, Müller Henrik külső bizottsági tag, és Juhász András Pénzügyi 
Osztályvezető személyére, mint szakmai tagokra. Az ezt követő mondatot módosítottuk: 
Felkéri a Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokkal együtt a bíráló bizottság javaslatát 
terjessze be a Képviselő-testület 2013. februári ülésére. 
-a bizottság javaslata a 3-as pontban A és B variációk vannak, ezek közül a B variációt 
javasoljuk elfogadásra. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót. A bizottsági ülésen is feltettem a kérdést, és itt is 
jegyzőkönyvbe szeretném megkérdezni, hogy van-e tudomásunk, kaptunk-e már információt 
arról, hogy a Népművészeti Szakközépiskolával mi a teendőnk pontosan, kaptunk-e erre 
útmutatást, vagy sem? Köszönöm. 
 
Rosental Réka PR-média ügyintéző: a Fóti Népművészeti Szakközép- Szakiskola és 
Gimnázium esetében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtól még nem érkezett válasz 
a megkeresésünkre. 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm a szót. A második alapító okiratnál, ami 
a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezet megalapításáról szól, egy módosítást tartana a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság szükségesnek, mivel az alapító okirat 14-es pontja, aminek a 
címe: A feladat ellátását szolgáló vagyon, utána pedig az van írva, hogy:  A feladat ellátását 
szolgáló ingatlan vagyont az önkormányzat Ingatlan Vagyon katasztere tartalmazza. Az ingó 
vagyont az intézményi leltár tartalmazza - azonban egyik sincs mellécsatolva.  
Az alapító okiratban pedig általában pontosan kellene a vagyoni elemeket megnevezni, tehát 
két lehetőségünk van, az egyik az, hogy ezt úgy fogadjuk el ezt az alapító okiratot, hogy ez 
egy alapító okirat tervezet, és a későbbiekben kerül mellé az ingó vagyonnak a leltára, illetve 
az ingatlan vagyonnak a pontos megnevezése.  
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Ha most akarjuk ezt mindenképpen elfogadni úgy, mint alapító okirat, akkor pedig hozzunk 
egy határozatot arról, hogy kerüljön mellé két melléklet-ingó és ingatlan vagyon- legyen 
üresen, és akkor ez jelzi azt, hogy jelenleg nincs vagyon, tehát jelenleg az alapító okirattal a 
mai napon vagyont nem rendelünk hozzá a Fóti GESZ-hez. Célszerű lenne egy KT határozat 
arról, hogy természetesen ezt a vagyon hozzárendelést majd az alapító okirat módosításával 
meg kell tenni, hiszen március 1-én, vagy legkésőbb március 31-ig ennek a szervezetnek, 
ennek az intézménynek a működése el kell, hogy induljon. Köszönöm. 
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: a PFB is azokat a javaslatokat fogadta el, amelyeket 
az előbb képviselőtársam az EEB javaslataként felsorolt. Kiegészítésként szeretném 
elmondani, hogy a GESZ alapító okiratának a bevezető soraiban a dátumot módosításra 
javasoljuk, 2013. március 1-i hatály helyett január elsejével szeretnénk, hogy minél előbb 
elinduljon a folyamat, ez az egyik módosító javaslat. A másik módosító javaslatunk az, hogy a 
20-as pontban, amennyiben a Képviselő-testület elfogadja azt az előbb említett II-es 
határozatot, miszerint a működtetendő intézményeknek a sorát kiegészíti a Közművelődési 
Központ, illetve az ESZEI intézményével, akkor a 20-as pont ezzel a két intézménnyel 
kiegészül, és hogy át tudjuk hidalni azt a működtetési anomáliát, ami az előbb felvetődött, 
hogy elindítjuk a GESZ-t, azonban az intézményeknek a működtetését január 1-től nem 
tudjuk odacsatolni, ezért a ZÁRADÉK utolsó sorában a következő módosításokat javasoljuk: 
Az alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, a 20-as pontban foglalt feladatokat 2013. 
március 1-től látja el. A március 1-i időpontra már összeáll az az ingó, illetve ingatlan 
kataszter, amelyet át is kell adni, és le is kell nyilván dokumentálni, melyet az előbb a 
képviselőtársam felvetett. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: képviselő társam mondta, csak nem mikrofonba, hogy 
a ZÁRADÉK szövegét azt pontosítsuk, nem módosítjuk az alapító okiratot, hanem új alapító 
okiratot készítünk, tehát a szövegből ki kéne húzni a módosítását, és a mögötte lévő zárójeles 
részt, így akkor egyértelmű.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a 3-as számú mellékletben, ami a vezető pályázat 
kiírásáról szól, az 5) pontban a munkavégzés helye nem lett jól feltüntetve, mert az 2151 Fót, 
Dózsa György út 12-14. Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: átadom az ülésvezetés jogát Pozderka Gábor 
alpolgármesternek. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester, mint ülésvezető átadja az 
ülésvezetés jogát Pozderka Gábor alpolgármesternek, majd kiment a teremből. A testület 8 
fővel határozatképes. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: Polgármester asszony átadta nekem az ülésvezetés jogát. 
Van-e más módosító javaslat a napirendhez? Tehát az I-es határozati javaslatnál a határidőt 
kijavítottuk, a II-es határozati javaslat, miszerint az 559/2012. (XII.03.) KT határozat 
módosul: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa fenntartott alábbi 
intézmények vonatkozásában az intézmény gazdasági besorolását önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervről, önállóan működő költségvetési szervvé módosítja: 
Fáy András Általános Iskola és Óvoda, 
Garay János Általános Iskola,  
Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
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Fóti Önkormányzati Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Fóti Népművészeti Szakközép,- Szakiskola és Gimnázium, 
Apponyi Franciska Óvoda, 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ, 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény. 
 
Tehát ez kerül bele a II-be. Az eredeti II-es III-as lesz, ennek a 2-es pontjában a nevek, 

Grigalek László képviselő, Müller Henrik bizottsági tag, és Juhász András pénzügyi 
osztályvezető. Felkéri Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokkal együtt a bíráló bizottság 
javaslatát terjessze be a Képviselő-testület 2013. februári ülésére.  
A variációk közül a „B” variációt javasolták elfogadásra.  
Aki a felsorolt módosításokkal a határozati javaslatot elfogadásra javasolja, kérem szavazzon 
igenel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 

565/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Döntés a köznevelési intézmények további működtetéséről  

(új költségvetési szerv létrehozása, az ESZEI alapító okiratának módosítása)  
(378. sz. anyag) 

 
I. 

 
1. / Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 559/2012.(XII. 3.) 
számú képviselő-testületi határozat 2. pontja alapján elfogadja az Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítását 1. sz. melléklet szerinti tartalommal 
és felkéri a polgármestert az Alapító Okirat aláírására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba 
vétel és egyéb szükséges intézkedés megtételére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Egyesített Szociális 
és Egészségügyi Intézmény engedélyezett létszámkeretét 2013. január 01-től 107 főben 
határozza meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2013. január 01. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény működéséhez szükséges források 2013. évi 
költségvetési rendeletben történő biztosításáról gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2013. évi költségvetési rendelet elfogadása. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a köznevelési 
intézmények működtetéséhez szükséges ingóságok, valamint a Klebelsberg 
Intézményfenntartó Központnak át nem adott ingatlanok vonatkozásában ingyenes 
használatot biztosít. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. december 31. 
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5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az Egyesített Szociális és 
Egészségügyi Intézmény intézményvezetőjét, hogy a jogszabályok által előírt szabályzatok és 
az SZMSZ kidolgozásáról és azoknak a Képviselő-testület elé jóváhagyásra történő 
beterjesztéséről gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2013. januári KT ülés. 
 
6./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fót Egyesített 
Szociális és Egészségügyi Intézmény szervezeti egységébe áthelyezésre kerülő köznevelési 
intézmények alkalmazottjait tájékoztassa a közalkalmazotti jogviszonyaikban bekövetkezendő 
változásokról.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. december 15.  
 

II. 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a dönt, hogy a 559/2012. 
(XII.03.) KT határozatot az alábbiak szerint módosítja: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa fenntartott alábbi 
intézmények vonatkozásában az intézmény gazdasági besorolását önállóan működő és 
gazdálkodó költségvetési szervről, önállóan működő költségvetési szervvé módosítja: 
Fáy András Általános Iskola és Óvoda, 
Garay János Általános Iskola,  
Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Fóti Önkormányzati Zeneiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 
Fóti Népművészeti Szakközép,- Szakiskola és Gimnázium, 
Apponyi Franciska Óvoda, 
Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde, 
Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ, 
Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 

 
III. 

 
1./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet Alapító Okiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felkéri a 
polgármestert az Alapító Okirat aláírására, továbbá a törzskönyvi nyilvántartásba vétel és 
egyéb szükséges intézkedés megtételére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester. 
Határid ő: azonnal. 
 
2./ Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, pályázatot kíván kiírni a Fóti 
Gazdasági Ellátó Szervezet intézményvezetői álláshelyére a 3. számú melléklet szerinti 
tartalommal. Felkéri a Polgármestert, hogy a pályázati felhívás Nemzeti Közigazgatási Intézet 
internetes honlapján történő megjelenéséről intézkedjen, és pályázati eljárást folytassa le.  
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Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a pályázók meghallgatására az alábbi 3 tagú 
bizottságot állítja fel:  

Grigalek László képviselő, 
Müller Henrik bizottsági tag,  
Juhász András pénzügyi osztályvezető. 

Felkéri Polgármestert, hogy a beérkezett pályázatokkal együtt a bíráló bizottság javaslatát 
terjessze be a Képviselő-testület 2013. februári ülésére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet részére az alábbi helyiségeket biztosítja az Alapító Okiratban szereplő feladatainak 
ellátására a 2151 Fót, Dózsa György u. 12-14. szám alatti Ifjúsági Ház  I. emelet 17. 18. 
(egybenyíló)  és 19. sz. alatti üresen álló - 31,26 m2, 15,32 m2 és 17 m2 alapterületű, 
összesen 83,1 m2, helyiségeket.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: döntéstől számított 30 napon belül. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 3. pontban körülírt 
helyiségek tisztasági festését és a meleg vízzel történő ellátását, valamint egyéb, a használatba 
vételhez szükséges munkálatait elvégezteti és felkéri a polgármestert, hogy ezen feladatok 
végrehajtásához a szükséges intézkedéseket tegye meg a Versenyszabályzat alapján. 
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az általa kiválasztott nyertessel a vállalkozói szerződést 
kösse meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. január 31. 
 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 4. pontban megjelölt 
vállalkozási szerződés fedezetére összesen bruttó 400.000,- Ft (azaz bruttó Négyszázezer 
forint) forrást biztosít, melynek fedezete Fót Város Önkormányzat költségvetéséről szóló 
3/2012. (II.27.) ör. „Szakértői díj (ig.pály., ped.prg.)” során rendelkezésre áll. Felkéri a 
polgármestert, hogy a 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: 2013. február 28. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a GESZ alapító okiratában volt még módosító javaslat, 
egyrészt a bevezetőben 2013. január 1-i hatály, és a 20-as pont kiegészül az FKKK-val és az 
ESZEI-vel, a záradék kiegészül és a módosítás le lett húzva. 
 
Földi Pál képviselő ügyrendben: el kell mennem szavazás után. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a szövegben a törvényi hivatkozásra, az alapító okiratnál, 
pályázatnál, mindent egyben nézek, tehát a hivatkozásban az új Ötv-re való hivatkozások 
kerüljenek be, ahol nem így van. A 2-es számú melléklet alapító okirat 1-es bekezdésben 
2013. január 1-i hatállyal kerüljön, a a 14-es feladatnál a vagyonnal kapcsolatban kerüljön 
bele, amit Szabó képviselő úr javasolt, 
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Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: az alapító okiratot ki kell egészíteni két 
melléklettel, természetesen üres melléklettel, hiszen ebben a pillanatban vagyont nem 
rendelünk hozzá. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a 20-as pont kiegészül a Közművelődési Központtal és az 
ESZEI-vel, illetve a ZÁRADÉK-ban a módosítás le lett húzva, és a végén kiegészül azzal, 
hogy a 20-as pontban foglalt feladatokat 2013. március 1-től látja el. Aki ezekkel a 
módosításokkal az alapító okiratot elfogadja, kérem szavazzon. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 

565/A/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Döntés a köznevelési intézmények további működtetéséről  

(új költségvetési szerv létrehozása, az ESZEI alapító okiratának módosítása)  
(378. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet alapító okiratát az alábbiak szerint fogadja el: 
 
1. Az alapító okirat bevezetője: Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyes 
intézményei működtetése céljából létrehozza a Fóti Gazdasági Ellátó Szervezetet (2151 Fót, 
Dózsa György út 12.-14.), és  a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 9.§ 
(4) bekezdése, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§-ban, valamint az 
államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendeletben 
foglaltaknak megfelelően 2013. január 1-i hatállyal a …/ 2012. (..) KT határozatával az 
alábbi, egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot adja ki. 
 
2. Az alapító okirat 20-as pontja (Az alábbi költségvetési szervek gazdálkodási feladatait 
látja el) kiegészül: 
-Fóti  Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
-Egyesített Szociális és Egészségügyi Intézmény (2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
 
3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapító okirat záradékát az alábbiak 
szerint fogadja el:  
Az alapító okiratot Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2012. december 12-i 
ülésén meghozott 565/2012. (XII. 12) sz. KT határozattal fogadta el. 
Hatályba lépésének ideje: 
Az alapító okirat 2013. január 1-jén lép hatályba, a 20-as pontban foglalt 
feladatokat 2013. március 1-től látja el.  
4. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet alapító okirathoz kerüljön csatolásra két melléklet az alapító okirat 14-es pontjában 
megjelölt ingó és ingatlan vagyon vonatkozásában. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a kiírandó pályázatban egy módosítási javaslat érkezett, az 
5-ös pontban a munkavégzés helye: 2151 Fót, Dózsa György út 12-14. Aki ezekkel a 
módosításokkal a pályázati kiírást, kérem szavazzon. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
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565/B/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT 
Döntés a köznevelési intézmények további működtetéséről  

(új költségvetési szerv létrehozása, az ESZEI alapító okiratának módosítása)  
(378. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Gazdasági Ellátó 
Szervezet igazgatói (magasabb vezetői) beosztás ellátására kiírt pályázatot az alábbi 
módosítással fogadja el: a munkavégzés helye: 2151Fót, Dózsa György út 12-14. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő 19.15-kor távozott, a testület 7 fővel 
határozatképes. 
 
 
3. napirend: Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak 

tárgyában.  (375. sz. anyag) 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a határozati javaslatoknál van egy elírás, a 2-es 
pontban a Garay János Általános Iskolánál az óvoda szót húzzuk ki, más módosítás a 
határozati javaslatoknál nem volt. Az alapító okiratoknál a Fáy András Általános Iskolánál 
kerüljön ki minden olyan bennmaradt információ, utalás, mely az óvodával való működésre 
vonatkozik. A 14-es pontban a Felvehető maximális tanulólétszámnál: az 50 fő óvoda 
kihúzásra kerül, és az 500 fő általános iskolai tanuló helyett 508 fő. Ennek az az értelme, 
hogy majd 42 főt átirányítunk az Apponyi Franciska Óvodához. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: aki egyet ért az imént elmondottakkal, az óvodai részek 
törlésre kerülnek, és december 31-i hatállyal módosul a Fáy iskola alapító okirata, az kérem, 
hogy szavazzon. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

566/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában.   

(375. sz. anyag) 
 
1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Fáy András 
Általános Iskola alapító okiratát a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, az 
alapító okiratban az óvodára vonatkozó részek törlésre kerülnek. Az alapító okirat 14-es 
pontjában a felvehető maximális tanulólétszám 508 fő. Az alapító okirat 2012. december 
31-i hatállyal módosul. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a Garay János Általános Iskolánál nem volt módosítás. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: aki elfogadja a Garay János Általános Iskola alapító 
okiratát, az kérem, hogy szavazzon. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
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567/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában. 

(375. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Garay János 
Általános Iskola alapító okiratát a jelen előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: Németh Kálmán Általános Iskolánál a 22-es pontnál- 
alaptevékenység, szakfeladat, a 855911-es pontnál egy vesszőhiba van, a mondat helyesen 
úgy szól, hogy Általános iskolai napközi otthoni nevelés, egész napos oktatás 1-4. 
évfolyamon. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: aki elfogadja ezzel a módosítással a Németh Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú  Művészeti Iskola alapító okiratát, az kérem, hogy szavazzon. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

568/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában. 

(375. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Németh Kálmán 
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alapító okiratát a jelen előterjesztés 
3. sz. melléklete szerinti tartalommal.  
Az alapító okirat 22-es pontjában, Alaptevékenység, szakfeladat szerint: 
855911 Általános iskolai napközi otthoni nevelés, egész napos oktatás 1-4. évfolyamon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a Fóti Népművészeti Szakközép- Szakiskola és 
Gimnázium alapító okiratánál kerüljön törlésre az első sorból a Németh szó. Ezen kívül a 
táblázatos résznél, a két táblázat között, az utolsó mondat helyesen, …szakmák az Országos 
Képzési Jegyzékben viselt számokkal. - tehát itt a kettőspont helyett pontot írunk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: aki elfogadja ezzel a módosítással a Fóti Népművészeti 
Szakközép- Szakiskola és Gimnázium alapító okiratát, az kérem, hogy szavazzon. Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
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569/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában. 

(375. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a  Népművészeti 
Szakközép, - Szakiskola és Gimnázium alapító okiratát a jelen előterjesztés 4. sz. melléklete 
szerinti tartalommal. 
Az alapító okirat első bekezdése: 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Fóti Népművészeti Szakközép, 
Szakiskola és Gimnázium Alapító Okiratát az általa meghozott …/2012. (XII. 12.) sz. KT 
határozatával, az alábbiak szerint módosítja: 
Az alapító okirat 21-es pontjában: 
X „Az iskola által nappali, nem párhuzamos, szakiskolai képzés keretében oktatott 
szakmák az Országos Képzési Jegyzékben viselt számokkal.” szövegrész szerepeljen. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az Apponyi Franciska Óvodánál a 12-es pontban a 
felvehető maximális létszám feladatellátási helyenként kiegészül egy harmadik tétellel: 
Vásártér 1. 42 fő. 
A Táblázat 20-as pontjában a 851012-es és a 889101-es sor törlésre kerül, eddig sem 
végezték, ezután sem tudják. Hatálybalépés december 31. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: aki elfogadja ezekkel a módosításokkal az Apponyi 
Franciska Óvoda alapító okiratát, az kérem, hogy szavazzon. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

570/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában. 

(375. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az  Apponyi 
Franciska Óvoda alapító okiratát a jelen előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Az alapító okirat 12-es pontja: Felvehető maximális létszám feladatellátási helyenként 
kiegészül: Vásártér 1. 42 fő. 
Az alapító okirat 20-as pontjában a 851012-es és a 889101-es sor törlésre kerül. 
Az alapító okirat 2012. december 31-én lép hatályba. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: aki elfogadja Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde alapító 
okiratát, az kérem, hogy szavazzon, a záradék időpontja 2012. december 12.  Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
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571/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában. 

(375. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a Fóti Boglárka 
Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát a jelen előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Az alapító okirat 2012. december 12-én lép hatályba. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a Fóti Önkormányzati Zeneiskolánál az 
intézményvezető javaslatára módosulna a név: az önkormányzati szó kikerül, tehát Fóti 
Zeneiskola – Alapfokú Művészeti Iskola lenne a név. A telephelyeknél két sor törlésre 
kerülne:  
Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium, 2151 Fót, Vörösmarty u. 4.  
Fóti Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium, 2153 Fót, Vörösmarty tér 2., mivel 
nincs velük szerződésünk, és nincs a tulajdonunkban az épület, telephelyként bejelölni nem 
lehet. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: tehát az elnevezésében módosul, és a két megjelölt 
telephely kikerül. Aki elfogadja ezekkel a módosításokkal az alapító okiratot, az kérem, hogy 
szavazzon. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

572/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában. 

(375. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az Önkormányzati 
Zeneiskola alapító okiratát a jelen előterjesztés 7. sz. melléklete szerinti tartalommal. 
Az alapító okirat 1-es pontban az intézmény neve: Fóti Zeneiskola – Alapfokú Művészeti 
Iskola. 
Az alapító okirat 2-es pontban megjelölt telephelyek: 

• Fáy András Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, Általános 
Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat2151 Fót, Vásártér 1 

• Garay János Általános Iskola, 2151 Fót,       Arany János u. 20-26. 
• Németh Kálmán Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 2151 Fót, Március 

15. u. 40. 
• Esztergály Mihály Általános Iskola, 2161 Csomád Irtvány u. 46. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: van még egy nyolcadik határozati javaslat, ami arról szól, 
hogy felkéri a polgármestert az alapító okiratok aláírására, és a szükséges intézkedések 
megtételére. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
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573/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felülvizsgálat Fót Város köznevelési intézményei Alapító Okiratainak tárgyában. 

(375. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármestert az 566-
572/2012 (XII.12.) KT határozatokban megjelölt alapító okiratok aláírására, és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Magyar Államkincstárhoz történő megküldésre a döntést követő 8 
napon belül 
 
 
4. napirend: Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú Tárulása Társulási 

Tanácsának napirendi pontjainak elfogadásához.(373. sz. anyag) 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a bizottságok megtárgyalták, van-e valakinek 
hozzászólása? 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen a szót. Ugyan a Képviselő-
testület határozatot még nem hozott róla, de azt hiszem nem tévedek nagyot, ha azt mondom, 
hogy a képviselők többsége azt a megoldást támogatja, hogy ez a Kistérségi Társulás tovább 
ne éljen, tehát szűnjön meg. Sokan voltunk már, akik ki is mondtuk ezt a szándékot. Egyszer 
kifejezetten az orvosi ügyelet újrapályáztatása kapcsán, ami Fótnak évente több millió 
forintjába kerül, egyértelműen a Kistérségi Társulás döntésének a rovására lehet írni. Én arra 
szeretném kérni a Képviselő-testületet, hogy ezt a határozati javaslatot ne fogadjuk el, ugyanis 
ha nem fogadjuk el, akkor egy idő után ez e a Kistérségi Társulás meg fog szűnni, mi nem 
leszünk benne, onnantól fogva majd a saját OEP finanszírozásunkkal majd eldöntjük, hogy 
mit akarunk, nem tudom erre jogszabály szerint hogy lesz lehetőség. Másfél-két hónapja már 
arról is szó volt, hogy más településekkel alakítanánk Társulásokat, ugyan nem Kistérségit, 
hiszen ez a kategória megszűnt. Ehhez kapcsolódóan kérném még azt is, hogy az előterjesztés 
egy kicsit hiányos, nem három napirend lesz a Kistérségi Társulásnak az ülésén, hanem négy. 
A negyedik az előterjesztés negyedik oldalán van, a következőképp szól a határozati javaslat:  
„Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása kezdeményezi, hogy a tagönkormányzatok a 
kistérségi társulási megállapodás alábbi módosítására irányuló előterjesztést terjesszenek a 
képviselő-testületek elé 2012. december hó 15. napjáig.” – tehát az EGYEBEK napirendi 
pontban a Kistérségbe két darab előterjesztés van, én szeretném, ha ezt a 2-es számú 
előterjesztésüket szintén elutasítanánk. Ha ezt nem fogadjuk el, akkor egy idő után, azt 
hiszem június 30. a végső határidő, egész egyszerűen a törvény erejénél fogva a Kistérségi 
Társulás meg fog szűnni. Ez le lett írva és meg fog szűnni. A múltkor volt egy előterjesztés, 
és ott volt már egy bővebb indoklás. Meg fog szűnni, ha nem fogadjuk el a módosítást, nem 
alakulunk át Társulássá, egyrészt a Kistérségi Társulás megszűnik, ezt kivették az Ötv-ből. A 
módosítás az egy Térségi Társulássá módosítaná az egészet, ha a Képviselő-testület akar még 
Dunakeszivel és Göddel egy társulásban lenni. Én kérem a Képviselő-testületet, hogy a 
határozati javaslatot ne fogadjuk el. Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: én nem hinném, hogy ez az eredményes út, ha valamit el 
akarunk érni. 
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Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen a szót. A második EGYEBEK 
napirendi pont, tehát ami a Társulási megállapodás módosításáról szól, az ma érkezett be a 
hivatalba, az előterjesztés pedig tegnap előtt készült, így azt a szöveges részben nem tudtuk 
feltüntetni, hanem a mai napon került mögé tűzésre, hogy a tisztelt Képviselő-testület lássa. Itt 
valóban a Társulási megállapodás módosítását kezdeményezi a Kistérség abban a tekintetben, 
hogy a Pedagógiai Szakszolgálat, illetve a Köznevelésre vonatkozó rész kerüljön ki a 
Társulási megállapodásból, tehát célszerű lenne, ha a Képviselő-testület ezen az ülésen 
döntetne erről, mert akkor nem kellene ezt külön visszahozni, és mert a Kistérség javasolja 
ebben a tárgyban december 15-ig meghozni a döntést. Ami a Társulási megállapodás más 
irányú módosítását illeti, a Kistérségi Társulás nem létezik többé január 1-től, tehát olyan 
nincs hogy Kistérségi Társulás, de a Társulásnak magának kell döntenie arról, hogy átalakul 
az új Ötv. szerinti valamilyen önkormányzati társulássá, erre június 30-ig van lehetőség, és 
addig van arra is lehetőség, hogy akár megszűntesse magát, vagy valamelyik tag-akár Fót- 
kiváljon belőle. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: ha Fót úgy dönt, hogy kiválik, akkor az, 2013. december 
31-vel teheti meg. Ez ebben az anyagban is le van írva. Azt, hogy mi az orvosi ügyeletben 
szeretnénk önállóak lenni, azt én már a Kistérségen elmondtam a múlt hónapban. Ezeket 
végig kell tárgyalni.  
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: mivel június 30-al meg fog szűnni minden, ezért a 
december 31-i határidőt szerintem felejtsük el, én a magam véleményét mondtam el az előbb. 
Az ég világos semmit nem akarok Dunakeszivel, Göddel együtt, nem csak az orvosi ellátás 
miatt, hanem több más okok miatt is, ezért kérem azt, hogy ezt a határozati javaslatot a 
Képviselő-testület utasítsa el. Én nem akarom felhatalmazni a Polgármestert, vagy ha a 
Polgármester nem megy el, akkor egyik Alpolgármestert sem arra, hogy a Kistérségi 
Társulásnak az ülésén ezekre a napirendekre igennel szavazzon. Semmiféle Kistérségi alapító 
okirat módosítást nem akarok, semmiféle Térségit Társulást nem akarok az említett és 
jelenleg Kistérségi Társulásban szereplő településekkel. Köszönöm.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: még egyszer elmondom, hogy a Kistérségi Társulás 
alapító okiratát június 30-ig van lehetőség módosítani. Az alapszabály szerint úgy lehet ezt 
módosítani, hogy a tagok egyöntetű szavazata szükséges hozzá. El lehet mondani, hogy Fót ki 
akar ebből válni, de egyértelműen le van írva, hogy a Kistérségi Társulás nem megszűnik, 
hanem Társulássá alakul. Kilépni belőle 2013. december 31-el lehet. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke ügyrendben: én azért tartom veszélyesnek, ha nem 
szavazzuk meg az anyagot, mert a 4-es számú mellékletben az utolsó oldalon a határozati 
javaslat szerint mi szeretnénk folytatni tovább a Kistérséggel ezt a bizonyos együttműködési 
formát, a nevelési tanácsadást szeretnénk velük közösen ellátni, ha nem szavazzuk meg azt a 
módosítást, hogy ez kerüljön ki belőle, akkor arra szavazunk, hogy maradjon benne.  
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: akkor azzal a módosítással teszem fel szavazásra, hogy az 
előterjesztés közben kiegészült egy 4. ponttal,  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke ügyrendben: javaslom a könnyebbség kedvéért, hogy 
napirendi pontonként szavazzunk. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: pontonként fogunk szavazni. Az első határozati javaslat a 
Társulása Társulási Megállapodásának módosítására vonatkozik. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazat, 1 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett - elutasítva.  
 
 

574/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú Tárulása Társulási Tanácsának napirendi 

pontjainak elfogadásához.(373. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása módosításának a 
következő tanácsi ülésre történő beterjesztését szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. december 13-i ülése 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: az második határozati javaslat a munkatervre vonatkozik, 
aki támogatja szavazzon igennel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 2 igen szavazat, 2 ellenszavazat, 3 tartózkodás mellett - elutasítva.  
 

575/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú Tárulása Társulási Tanácsának napirendi 

pontjainak elfogadásához.(373. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem felhatalmazza fel a polgármestert, 
hogy a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2013. évi munkatervének elfogadását 
szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. december 13-i ülése 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: a harmadik határozati javaslat Nagy Nikolett 
részletfizetése tárgyában támogatja, aki támogatja, az szavazzon igennel. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett - elutasítva.  
 

576/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú Tárulása Társulási Tanácsának napirendi 

pontjainak elfogadásához.(373. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel a polgármestert, hogy 
a Nagy Nikoletta részletfizetése tárgyában készült határozati javaslatot szavazatával 
támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. december 13-i ülése 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: a negyedik határozati javaslat, hogy a társulási 
megállapodásból kerüljön ki a II/1-es pont. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett - elfogadva.  
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577/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Felhatalmazás Dunakeszi Kistérség Többcélú Tárulása Társulási Tanácsának napirendi 

pontjainak elfogadásához.(373. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel a polgármestert arra, 
hogy szavazatával támogassa a Társulási Tanács Társulási megállapodásának alábbiak szerinti 
módosítását: 
Társulási megállapodás II/1.a) pontja 2013. január 1. nappal hatályát veszíti. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. december 13-i ülése 
 
 
5. napirend: Javaslat az Auchan Magyarország Kft. által felajánlott vásárlási 

utalványok kiosztására.(377. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 300 támogatott részére biztosítja a támogatást a határozati 
javaslat szerint. A bizottságok megtárgyalták. Van-e módosítás a határozati javaslathoz 
képest? 
 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm szépen, csak annyit szeretnék 
megjegyezni, hogy maga a határozati javaslat hivatkozik egy listára és nincs mellécsatolva, az 
ilyen listánál való szavazást, ha rászorultsági alapon ítélünk oda bárkinek bármit, akkor 
egyrészt zárt ülésen szoktuk tárgyalni, hiszen személyes adatok vannak, így kénytelen vagyok 
tartózkodni. Hogy szavazzak meg egy listát, amire hivatkozik a határozati javaslat, amit nem 
láttam? 
 
Bartos Sándor alpolgármester: köszönöm a szót. Egyet értek Szabó Mihállyal, a lista nélkül 
hogyan lesz aláírva? Tavaly is voltak olyan jelölések, amelyből kiderült, hogy nem 
rászorultsági alapon történt összeállítva. Ha van ilyen lista, akkor ez a napirend zárt ülésen 
legyen megtárgyalva, hogy olyan kapja ezt a támogatást, aki anyagilag rá van szorulva. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen a szót. Az előterjesztés szöveges 
része utal arra, hogy a Humánpolitikai Osztályon megtekinthető a lista, ha valaki a képviselők 
közül szeretné áttanulmányozni, de azt nem gondolta a hivatal, hogy ezeket a neveket az 
előterjesztés mögé kellene csatolni, azért hogy ne azért rágódjon, vitatkozzon a testület, hogy 
ki, mi, miért. Az előterjesztésben le van írva, hogy az intézményektől, a képviselőktől, 
felekezetektől tehát minden szervtől megkérte a hivatal a javaslatot a személyekre 
vonatkozóan. Az ő javaslataikat elfogadta. Másik tény, hogy itt nem csak rászorultsági alap 
van, mert ahogy az előző testületi ülésen a testület elfogadta a támogatási szerződés 
tervezetet, kiemelkedő eredmény, akár tanulmányi, akár sport, művészeti eredményért is 
kaphatja az illető. Az is le van írva az előterjesztésben, hogy az idő rövidsége miatt a teljes 
szociális helyzetét az egyes javasolt személyeknek a hivatal képtelen volt földeríteni, hiszen 
korántsem tartalmazta mindegyikőjük nevét és adatait az itteni nyilvántartás, mert lehet, hogy 
eddig semmilyen segélyt, vagy bármilyen szociális ellátást nem igényeltek. Tehát 
mindezekből következően azért gondoltuk úgy, hogy a lista a hivatalban megtekinthető, de 
nem szükséges azt az előterjesztéshez csatolni, így pedig tárgyalható nyílt ülésen is. 
 
Koncz János képviselő: köszönöm a szót Alpolgármester úr. Én is hiányolom a listát, és nem 
tudom megszavazni, tartózkodni fogok a szavazásnál.  
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Szabó Mihály képviselő, JÜSZB elnöke: köszönöm. Aljegyző asszony, egyébként nagyon 
sok mindenben igaza van, csakhogy ez azért nem így megy, hogy úgy gondoltuk, hogy a lista 
megtekinthető valahol. Ha egy határozati javaslatban az van, hogy lista, akkor az legyen mellé 
csatolva, mert ha egy listán van negyven név, Aljegyző asszony pontosan tudod, hogy soha 
nem szoktunk neveken csámcsogni, a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak is van egy 
átruházott hatásköre, mindig kivétel nélkül elfogadtuk a hivatal álláspontját a méltányossági 
ápolási díjakról, vagy azok megszűntetéséről. Ez azért ebben az esetben nem így meg. Akkor 
azt kellett volna mondani a testületnek, hogy bízzuk a hivatalra, és akkor intézik. Ez olyan, 
mint hogy most meg lett bízva az ESZEI mondjuk azzal, hogy írjon össze egy listát, hogy ki 
kapjon fát.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: köszönöm szépen a szót. Én úgy tudom, hogy a fa 
juttatásról nem volt KT határozat, tehát azt ne keverjük ide bele. Én azért üdvözölném az 
ilyen jellegű Karácsony előtti támogatást, juttatást, mert végre azok is képbe kerülhetnek, akik 
eddig a szociális rendelet szigorú számai, előírásai szerint 500-1000 Ft-os túllépések miatt 
soha nem kaphattak semmit. Most ez a lista, illetve a javaslatok alapján Karácsony előtt azt a 
szerény egyszerű embert is tudjuk jutalmazni, aki egyébként nem lenne jogosult bármilyen 
segélyre. Én azt gondolom, hogy akik javaslatot tettek, azok átgondolták, akár körzetből, akár 
más szervezetből, hogy kit javasolnak, úgyhogy én azt mondom, hogy fogadjuk el, mert nem 
tudja megoldani a hivatal Karácsony előtt ennek a dolognak a lebonyolítását, vagy majd úgy 
csináljuk, hogy ha lejár, akkor fogjuk kiosztani? Már elnézést, ez is egy hozzáállás. 
 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka aljegyző: köszönöm szépen a szót. Annyit szeretnék hozzá 
tenni, hogy ha bárkinek olyan javaslata van, ami áthidaló és azért mégis megszavazná ezt a 
határozati javaslatot, akkor azt köszönettel vesszük. Akár ápolási díj, vagy bármilyen szociális 
hatáskör gyakorlásakor ott vannak a feltételek és ott van a személy név, mert részletezve van, 
hogy megfelel, vagy nem felel meg, ami alapján történik a döntés. Itt mivel ez nem 
kifejezetten csak rászorultsági alap, és a hivatal nem is kérte azt, hogy az intézmény csatolja 
mellé, hogy akkor X-nek csak 80.000 Ft, vagy 70.000 Ft a nyugdíja, ez egy lista 300 névről. 
A képviselők lehet, hogy a 300 névből ismernek tízet, vagy kettőt, hogy dönti el, hogy jó-e az 
a lista, vagy elfogadható, vagy megszavazható, ha csak nevek vannak ott. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: köszönöm szépen. Én nagyon boldog voltam akkor, amikor 
az Auchan Magyarország Kft.-vel arról tárgyaltunk, hogy esetleg ilyen támogatást nyújt Fót 
Város Önkormányzatának. Én tisztelettel felhívom a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy 
nagyon sok önkormányzat boldogan ülne ilyen teremben és vitatkozna arról, hogy x millió 
forintot kap. Örülnének sok helyen 1 millió forintnak is. Az Auchan Magyarország Kft. 3 
millió forintot biztosított a támogatási szerződésben, a testület elfogadta támogatási 
szerződést, és ennek alapján elindult egy szervező munka. Ha és amennyiben azt tetszenek 
állítani, hogy listát nem láttak, és én kérem szépen, hogy ne kapjon senki, a tükröt mindenki 
tartsa maga elé, mert itt egymás munkáját is úgy értékelik, ahogy értékelik a döntésnél. Itt 
nagyon sokan tettek javaslatot, nagyon sokan adtak neveket, mindenki élt azzal a jogával, a 
körzeti orvosoktól kezdve, hogy tud olyan családokról, akiknek igen is nagyon sokat jelentene 
az a 10.000 Ft-os támogatás így Karácsony előtt. Nem fogja nekem elhinni az Auchan 
Magyarországnak az ügyvezetője, hogy mi olyan nagyvonalúak voltunk itt Fóton, hogy a 
„lista” miatt nem sikerül olyan családokhoz eljuttatni ezt a 10.000 Ft-os támogatást, ahol 
nagyon örülnének és a Karácsonyukat egy kicsit ez is bearanyozná. Hogy fogjuk 
elmagyarázni annak, aki 3 millió forintot adott Fótnak, hogy: „listát nem láttam, ezért nem 
osztottuk szét ezt az összeget?!” 
 



20 

 

Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke, ügyrendben: név szerinti szavazást kérek ebben az 
ügyben. Köszönöm. 
 
Koncz János képviselő: köszönöm szépen a szót, megváltozott a véleményem, de nincs igaza 
a Jegyző asszonynak, mert ha egyszer testületi határozat volt, hogy itt legyen a névsor, akkor 
itt legyen a névsor. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: nem volt ilyen határozat. Arról volt testületi határozat, 
hogy a szempontokat állítsák össze. 
 
Háttérből vita hallatszik, nem jegyzőkönyvezhető. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: véleményem szerint bármilyen névsort ide lehet hozni, 
biztos, hogy én is találok olyat, akire rákérdezek, hogy miért igen, vagy a másik miért nem. 
Ha egy embernek oda kell adni egy kitüntető címet, azon is vitatkozunk. Ezzel ezt témát 
lezártam és mindenki nézzen magába, és mindenkinek legyen ez a saját felelőssége. 
Most  arról szavazzunk, hogy legyen név szerinti szavazás. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: kérem szépen a jelenléti ívet. Név szerinti szavazás 
következik. 
Bartos Sándor alpolgármester: igen, 
Pozderka Gábor alpolgármester: igen, 
Gráf Mihály képviselő: igen, 
Grigalek László képviselő: igen, 
Lévai Sándorné képviselő: igen, 
Szabó Mihály képviselő: nem veszek részt a szavazásban, 
Koncz János képviselő: igen. 
 
Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadtuk. 
 

 

578/2012. (XII.12.) KT. HATÁROZAT  
Javaslat az Auchan Magyarország Kft. által felajánlott vásárlási utalványok 

kiosztására.(377. sz. anyag) 
 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 300 támogatott részére 
egységesen 10.000 Ft értékű utalványt biztosít 3.000.000 Ft keretösszeg erejéig a 
javaslattevők által összeállított lista alapján.  
Felelős: polgármester 
Határidő: azonnal 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az utalványok kiosztásának 
rendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 
 
a./A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya az utalványok átvételét követően 
nyilvántartásba veszi és elkülönítetten kezeli a hatályos szabályzat alapján. 
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b./A Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályvezetője – a Humánpolitikai Osztály értesítési 
kötelezettsége mellett - gondoskodik arról, hogy az utalványok átadásra kerüljenek a 
támogatottak részére a Polgármesteri Hivatala Házi Pénztárában pénztári nyitvatartási idő 
alatt. Az átvételre 2013. január 31-ig van lehetőség. 
 
c./ A támogatásban részesítettek aláírásukkal és személyigazolvány számuk feltűntetésével 
igazolják az utalványok átvételét. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: a./ vonatkozásában az utalvány megérkezését követően azonnal, b./ 
vonatkozásában 2012. december 19. illetve 2013. január 31.,  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen, a mai testületi ülést bezárom. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester a Képviselő-testület 2012. 
december 12-ei nyílt rendkívüli ülését 19 óra 55 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. december 12-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 19 óra 55 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. december 12-ei 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 13.  
 
 


