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33/2012. számú 

JEGYZŐKÖNYV 
 
 

Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. december 19-én 
 17. óra 50 perc 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, 
Bukta András képviselő, 
Fábry Béla képviselő úr 

  Földi Pál képviselő, 
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  

Koncz János képviselő, 
  Lévai Sándorné képviselő,  
       
Távol vannak: Szabó Mihály képviselő. 
     
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 10 fővel van jelen, - az ülés határozatképes. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszöntök mindenkit a mai rendkívüli testületi ülésen, 
melyet ezennel megnyitok. Megállapítom, hogy a Képviselő-testület 10 fővel van jelen, a 
testület határozatképes. Szabó Mihály képviselő úr nincs jelen. Tizenöt napirendi pontunk 
van, arra kérem a képviselőket, hogy a napirendi pontokra tegyenek javaslatot. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: először is a rendes ülésnek az összehívásával vannak 
kifogásaink, hogy miért nem történt meg, de nem szeretnék ezzel az időt húzni, viszont lenne 
néhány javaslat, hogy melyik napirendi pontokat ne tárgyaljuk. A 2-es, 3-as, 5-ös, 9-es, 12-es, 
13-as és 15-ös napirend levételét javaslom. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: egyben tenném fel a hét napirendi pont levételét a 
napirendi pontok közül, indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett - elfogadva.  
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A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendkívüli ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester, valamint a Képviselő-testület tagjai által előterjesztett kiegészítő és 
módosító indítványok figyelembevételével,- 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 
tartózkodás mellett - elfogadta Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. 
december 19-ei rendkívüli ülése napirendjét, amely az alábbi.  
 
 
NYILT ülés:  
 
1./ Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás 
szabályairól szóló 10/1999. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása 
(381.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve 
(411.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
3./ Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal szavazási eredmény megállapítása 
tárgyában tett észrevételéről 
(421.sz. anyag) 
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
4./ Döntés a Fót, Géza fejedelem és Baross Gábor utcák útépítés, csapadékvíz elvezetés 
tervezéséről, valamint engedélyeztetéséről 
(391.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
5./ Döntés a Kisalagi temető területén új ravatalozó építésére szóló vállalkozói 
szerződésének befejezési határidő módosításáról. 
(380.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
6./ Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése 
pályázatában résztvevő műszaki ellenőr kiválasztása tárgyában. 
(385.sz. anyag) 
Előterjesztő: Pozderka Gábor alpolgármester 
 
7./ Képviselő-testületi határozatok módosítása a közbeszerzési Bíráló Bizottságok 
személyi összegételében történő változások miatt. 
(382.sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester 
 
8./ Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra 
(418.sz. anyag) 
Előterjesztő: Gráf Mihály EEB elnök 
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1. napirend: Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos 

eljárás szabályairól szóló 10/1999. (VI.10.) önkormányzati rendelet 
módosítása. 
(381.sz. anyag) 

 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: megkérem a bizottságok elnökeit, hogy ismertessék a 
véleményüket.  
 
Lévai Sándorné képviselő, PFB elnöke: szeretném tájékoztatni a Polgármester asszonyt és a 
Képviselő-testületet, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem tudott bizottsági ülést tartani, 
mert nem volt határozatképes. 
 
Fábry Béla képviselő: a Jegyző asszonytól akarom kérdezni, hogy az olyan ügyeket, 
amelyek anyagi vonzatúak, meg rendeleteket lehet-e tárgyalni, nehogy úgy járjunk, mint a 
szeptemberi testületi ülésen, hogy a Közigazgatási Hivatal az SZMSZ-t ismerve visszaadja, 
hogy szabálytalan a döntéshozatal. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: való igaz, hogy ez pénzügyi vonzatot is jelent, mert 
inflációkövetést is tartalmaz a rendelet, ugyanakkor a közterület használatáról szóló 
rendeletalkotást mindig a megelőző évben, december 31-ig kell elfogadni a város 
vezetésének. Tehát január 1-től ezt már alkalmazni kell. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság ezt 
látta, de nem tudta megtárgyalni. Nem tartalmaz olyan ismeretlen tényezőt, ami miatt ez az 
anyag nem tárgyalható. Itt az infláció követéséről van szó. Amennyiben olyan tételek 
lennének a rendeletmódosításban, amiben eltérünk az inflációkövetéstől, vagy gyökeresen 
megváltozik, vagy egy új tételt vezetne be az önkormányzat, akkor újdonság lenne. Itt nincs 
más, mintegy az 5%-os inflációkövetés, és bár pénzügyi vonzata van, de nincs benne új elem. 
Ha nem döntünk, nem tudjuk alkalmazni a módosítást, a régi rendelet marad érvényben. 
Januártól az új közterület foglalási engedélyeket célszerű lenne már a hatályban lévő rendelet 
alapján kiadni. 
  
Grigalek László képviselő: a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ülésén elhangzott, de a 
véleménylapon nem szerepel, a rendelet táblázatában az 5-ös pontot javasoltuk kihúzni, mert 
értelmetlen, a Totó-lottó láda elhelyezése. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő kiment a teremből, a testület 9 fővel 
határozatképes. 
 
Fábry Béla képviselő: a félreértések elkerülése végett én a rendelet elfogadását javaslom, 
csak nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, hogy szégyenkezzem amiatt, mert valamilyen 
szabálytalan rendeletet hoztunk, és akkor minden olyan engedélyt, amit már az új tételekkel 
adunk ki, tekintettel arra, ha szabálytalan az eljárás és a Kormányhivatal visszaadja nekünk, 
akkor arra azt mondjuk, hogy felül kell vizsgálni az összeset és a különbözetet vissza kell 
fizetni. Tehát ezért volt nyomatékos a kérésem arra vonatkozóan, hogy vajon szabályos-e így 
a rendeletalkotás. Én elfogadom egyfajta értelmezésként azt, amit a Jegyző asszony mondott, 
ez az ő felelőssége, szeretném mondani, ez a véleményem. Azt gondolom, hogy akkor ez 
precedens arra vonatkozóan, hogy a továbbiakban is, ha már pénzügyi kérdésekről van szó, és 
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem tárgyalja, az nem jelent gondot. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, más hozzászólást nem látok. Egy módosítás 
volt, a rendelethez 1.sz. mellékletben az 5-ös pont kerüljön törlésre, tehát a Totó-lottó láda 
elhelyezése. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 

579/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Rendeletalkotás a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól 

szóló 10/1999. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosítása. 
(381.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a közterület használat engedélyezésével 
kapcsolatos eljárás szabályairól szóló 10/1999. (VI.10.) önkormányzati rendelet 
módosításának 1. sz. mellékletét az alábbiak szerint fogadja el:  
 

A közterület használati díj mértékéről 
 

Közterület használat célja Díj 

1. Közterületbe benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető, 
ernyőszerkezet, hirdető berendezés /fényreklám/, cég- és címtábla, lépcső 

560,- Ft/m2/hó  

2. Árusító és egyéb fülke, pavilon, büfé, közúti közlekedéssel, fuvarozással 
kapcsolatos állomáshely, indító-, pénztárfülke, fedett várakozó helyiség, 
üzemanyagtöltő állomás, iparvágány elhelyezése 

660,- Ft/m2/hó 

3. Cégszerű bérkocsik, gépjárművek, taxik, lakókocsik, valamint ezek 
vontatmányai, állomáshelye, tároló helye 

a) személygépkocsinként 
b) tehergépkocsinként, vontatmányonként 

 
 

1.660,- Ft/db/hó 
3.860,- Ft/db/hó 

4. Egyes létesítményekhez kialakított gépjármű várakozóhely gépkocsinként 1.660,- Ft/db/hó 
5. Építési munkával kapcsolatos állvány, építőanyag törmelék 220,- Ft/m2/hó, de 

min. 2.000,- Ft 
6. 

Alkalmi-és mozgóárusítás 

Őstermelő fóti állandó lakos részére 5 m2-ig 

336,- Ft/m2/nap 
Térítésmentes 

7. Javító-szolgáltató tevékenység 116,- Ft/m2/nap 
8. Reklám- és mozifilm felvétel  630,- Ft/m2/nap 
9. Vendéglátóipar előkert 880,- Ft/m2/hó 
10. a) Cirkusz a felállítástól számítva az elbontás megkezdéséig 

b) Mozgó vidámpark a felállítástól számítva az elbontás megkezdéséig 
c) Mutatványos tevékenységgel kapcsolatos területfoglalás (lakókocsi, 

céllövölde, tehergépkocsi, stb. parkolása) illetve üzemeltetés nélküli 
esetben 

11.050,- Ft/nap 
11.050,- Ft/nap 
115,- Ft/m2/nap 

11. Hirdető berendezés, hirdetőtábla 1.100,- Ft/m2/hó 
12. a) Önkormányzati hirdető táblán hirdetés, plakát 

b) Választási kampányt szolgáló önálló hirdető berendezés 
Térítésmentes 
Térítésmentes 

 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: egyéb módosítás nem volt. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 
 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

34/2012 (XII.20.) önkormányzati rendeletét 
a közterület használat engedélyezésével kapcsolatos eljárás szabályairól szóló  

10/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról. 
 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a rendelet aláírásra való előkészítésre: a döntést követő 8 napon 
belül, a rendelet kihirdetése és közzététele: 2012. december 20. 

 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Földi Pál képviselő visszaérkezett, a testület 10 fővel 
határozatképes. 
 

 
2. napirend: Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve. 

(411.sz. anyag) 
 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: kérem, hogy a képviselők tegyék meg a napirendhez 
javaslataikat.  
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót Polgármester asszony. Én azt kérném, hogy a levett 
napirendek kerüljenek bele a munkatervbe, a januári testületi ülés napirendjeihez. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen, én csak kérdezni akarom első körben, hogy a 
bizottságok tárgyalták-e ezt, mert ez egy olyan előterjesztés, amit minden bizottságnak 
tárgyalnia kellett volna. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: csak az EEB tárgyalta, a JÜSZB és a PFB nem tárgyalta. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: köszönöm szépen a szót. Az EEB véleménylapján 
szerepelnek azok a módosítási javaslatok, amelyeket az EEB megszavazott, ezzel nincs 
semmi probléma, viszont annyival szeretném kiegészíteni a véleménylapot, hogy a KIÉT 
megállapodás felülvizsgálatát feltétlenül szükségesnek tartja a bizottság tekintettel arra, hogy 
a pedagógusok egy része januártól már nem a mi alkalmazásunkban vannak. Tehát a KIÉT 
megállapodás jelenlegi formájában nem tartható. Köszönöm. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: köszönöm szépen a szót. Az elején a napirendi pontok 
elfogadásánál ugyan nem mondtam el, de én azt javasolnám, hogy ezt a napirendet január első 
hetében, tárgyaljuk. Másodikát követően minden bizottság tárgyalja át egy rendkívüli ülés 
keretében, és azon a héten tartsunk egy olyan rendkívüli ülést, amikor ezt megtárgyaljuk. 
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Végre nagyon jó lenne, ha eljutnánk odáig, hogy a testületi ülések anyagai időben elő 
lennének készítve. SZMSZ szerint előző héten, pénteken kimenne a meghívó a testületi 
ülésre, akkor már a bizottságok időben megtárgyalhatnák az anyagokat, mert ezt a rohanást 
nem lehet sokáig munka mellett bírni a képviselőknek, és nem lehet tőlük elvárni. Azt sem 
lehet elvárni, hogy minden héten legyen rendkívüli testületi ülés-esetleg többször is-és a 
dolgozóktól sem. Ez így nem működhet, mert így minőségi munkát senkitől nem tudunk 
megkövetelni. Ha mi sem tudunk felkészülni, akkor mi sem fogunk tudni minőségi munkát 
végezni. Tehát nagyon fontosnak tartom, hogy ezeket január elején tárgyaljuk le, utána pedig 
a testületi ülések normális menetben haladjanak. Ez máshol is tud normálisan működni, nem 
igaz, hogy itt nem lehet ezt megoldani. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: köszönöm szépen. Az első kérdésem megint csak az lett volna, hogy a 
bizottságok tárgyalták-e. Csak az EEB tárgyalta, a másik két bizottság nem tárgyalta. Attól 
még tárgyalható ez a dolog, de tulajdonképpen teljesen mindegy, hogy mit fogadunk el. Eddig  
még az elmúlt két évben nem fordult elő az, hogy munkaterv szerint tudtunk volna működni, 
tehát teljesen mindegy hogy mit fogadunk el, legalább ki lesz pipálva, hogy van egy ilyen 
papír, és ehhez képest vagy dolgozunk, vagy nem dolgozunk. Azzal az önkritikus 
megjegyzéssel, amit Pozderka Gábor tett, azzal én maximálisan egyet értek, és ha szabad egy 
kicsit vastagabban fogalmazni és tiltakozom a képviselői jogok csorbítása ellen, ami abban ölt 
testet, hogy az ember 12.00-kor kap egy sms-t, hogy fél 6-ra jöjjön ide, mert testületi ülés van. 
Egyszerűen az embernek az életét, a munkáját nem lehet így szervezni, és abban az esetben, 
ha így történik az önkormányzati munkának a szervezése, ez gyakorlatilag a képviselői 
jogoknak a csorbítását jelenti, ezt nagyon határozottan szeretném megfogalmazni, hogy így a 
továbbiakban nem mehet ez a munka. Én azt mondom, hogy fogadjuk el ezt a határozatot, 
tárgyalják meg a bizottságok, és egészítsük ki ezt az elfogadott határozatot majd januárban a 
rendes ülésen. Emiatt ne hívjunk össze rendkívüli testületi ülést, ne kezdjük már úgy a 
következő évet, hogy rögtön 3-án, 4-én, 5-én bármikor rendkívüli testületi ülés van, mert az 
alpolgármester úr azt az önkritikus megjegyzését, amit a testületi ülés szervezésére tett, azt 
rögtön megkontrázza azzal, hogy akkor januárban rendkívüli üléssel kezdjük. Hát kezdjük az 
évet úgy, hogy rendes üléseket rendesen előkészítve, rendesen tárgyaljunk meg. Köszönöm 
szépen. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: két észrevételem lenne az EEB megjegyzéseihez. Az ESZEI 
szakmai beszámolója szerepel május 22-én, ez direkt lett előrehozva márciusra? 
-Válasz: igen. 
Jó, így értem. A Kistérségi megállapodás felülvizsgálatai is szerepel februárban, azért mert a 
Kistérségi munkaterv alapján már februárban dönteni akarnak, tehát biztos, hogy korábban 
kell nekünk ezt betenni, februárig nekünk is meg kell tárgyalni. Köszönöm.  
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: Jegyző asszonynak csak magyarázatként mondom, 
hogy a Kistérségi megállapodás felülvizsgálatát mi kicsit másképp fogalmaztuk, de így is 
érthető, mi a végleges sorsának az eldöntését szeretnénk májusra bevinni. Februárban történik 
valamiféle megállapodás tervezet, nem tudjuk még, hogy mi lesz, de nekünk határidőnk van, 
és amennyiben nem tudjuk megoldani számunkra megnyugtatóan az éjszakai orvosi 
ügyeletnek a kérdését, akkor nekünk júniusig abban a tekintetben nyilatkoznunk kell a 
Kistérség felé, hogy kívánjuk-e továbbra is az együttműködést, mert ha nem nyilatkozunk, 
akkor megint abba a cipőbe ugrunk bele, hogy nem tudunk év végén kiszállni belőle. Tehát 
nekünk félévig kell nyilatkoznunk, akkor tudunk év végén kiszállni belőle, ezért tettük be 
májusra. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: több hozzászólást nem látok. Először az EEB javaslatait 
teszem fel szavazásra egyben, ami a januári, a februári, a márciusi és a májusi ülésre 
vonatkozik. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

580/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve. 

(411.sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2013. 
évi működésével összefüggésben, a határozat mellékletét képező munkatervet az alábbi 
kiegészítésekkel fogadja el: 

- a januári testületi ülés napirendje kiegészül a „KIÉT megállapodás” című napirenddel,  
- a februári testületi ülés napirendje kiegészül a „GESZ tárgyi, vagyoni feltételeinek 

biztosítása” című napirenddel, 
- a márciusi testületi ülés napirendje kiegészül az „ESZEI szakmai beszámolója” című 

napirenddel, 
- a májusi testületi ülés napirendje kiegészül a „Kistérségi megállapodás 

felülvizsgálata” című napirenddel. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Földi Pál képviselő úrnak volt egy javaslata, hogy a levett 
napirendi pontok kerüljenek fel a munkatervbe. Ez akkor legyen január elején? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: én nem a januári rendes ülésre mondtam, hanem azt, hogy 
január első hetében tárgyalják meg a bizottságok ezeket az anyagokat, és akkor legyen egy 
rendkívüli ülés. 
 
Földi Pál képviselő úr:  én azt javasoltam, hogy kerüljön bele a munkatervbe. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Földi Pál képviselő úr pedig azt javasolta, hogy kerüljön 
bele a munkatervbe, jó indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
 

581/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve. 

(411.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2012. december 19-ei 
rendkívüli testületi ülésen levételre kerülő napirendi pontok kerüljenek beépítésre a 2013. évi 
munkatervbe. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: volt egy ügyrendi javaslat, hogy január első hetében legyen 
egy rendkívüli testületi ülés, és azok a napirendi pontok, amelyeknek a határideje nem engedi, 
hogy a rendes testületi ülésen kerüljön be, az első héten tárgyaljuk. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 

582/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve. 

(411.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. januári rendkívüli 
Képviselő-testületi ülés keretében tárgyalja meg azokat a napirendi pontokat, amelyek a 
december havi testületi ülésen nem kerültek megtárgyalásra, és amelyek határidejük miatt 
nem tárgyalhatóak a január havi rendes testületi ülésen. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2013. januári Képviselő-testületi ülés. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a munkatervet teszem fel egyben szavazásra. Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 

583/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve. 

(411.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Képviselő-testület 2013. 
évi működésével összefüggésben, a határozat mellékletét képező munkatervet - a helyi 
önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 12. §-a, 
valamint Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Képviselő-testület és szervei 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, többször módosított 24/2008. (XII.10.) számú 
rendelete 7. §-a alapján - jóváhagyja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
3. napirend: Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal szavazási eredmény 

megállapítása tárgyában tett észrevételéről 
(421.sz. anyag) 

 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: két megjegyzésem van. A második oldalon a szavazás 
eredményeinél elírás történt, a 2. pont el lett utasítva, ennek alapján a konklúzió is változik, 
hiszen az „ezt követően kellett volna” kezdetű szövegrésznél, a szöveg úgy szólna: „a 2., és 5. 
pontok esetében”. Köszönöm szépen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: hozzászólás nem volt, akkor a határozati javaslat három 
pontját teszem fel egyben. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
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584/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Tájékoztatás a Pest Megyei Kormányhivatal szavazási eredmény megállapítása 

tárgyában tett észrevételéről 
(421.sz. anyag) 

 
1. Fót Város Önkormányzat  Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatást. 
 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 399/2012.(IX.19.) KT 
határozatot visszavonja. 
 
3.  Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
399/2012.(IX.19.) KT határozat alapjául szolgáló 288 sz. előterjesztést ismételten terjessze 
elő a Képviselő-testület következő ülésére döntéshozatal céljából. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1-2. azonnal, 3. következő Képviselő-testületi ülés 
 
 
 
4. napirend: Döntés a Fót, Géza fejedelem és Baross Gábor utcák útépítés, 

csapadékvíz elvezetés tervezéséről, valamint engedélyeztetéséről. 
(391.sz. anyag) 

 
 
 
Földi Pál képviselő: Azt szeretném kérni a Képviselő-testülettől, hogy ne úgy legyen ez a 
határozati megszavazva, hogy a Géza fejedelem és a Baross utca terveinek felülvizsgálata, 
van csak benne, hanem legyen benne Fót város összes belterületi útja terveinek a 
felülvizsgálata, és megterveztetése. Ne járjunk megint így, mint ahogy most jártunk, mert 
négy évvel ezelőtt már volt egy ilyen kezdeményezés, hogy minden utat meg akarunk 
terveztetni, hogy ne legyenek első, meg másodrendű utak, és ha valamelyikre éppen tudunk 
pályázni, ne akkor kezdjük el tervezgetni. Meg kellene nézni, hogy hány ilyen utca van még.  
A Géza fejedelem utca környékén az összes többi utcát is fel lehetne sorolni, mert nincs meg 
azoknak sem a terve.   
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: a szöveges részben egy apró módosítást kérek a 
félreértések elkerülése végett, az előzményeknél a lakossági fórum 2011. november 11-én volt 
és nem július 5-én. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: az a fő probléma, hogy valamikor még 2006-ban ki volt 
írva egy közbeszerzési pályázat úttervezésre, amit megnyert egy tiszafüredi, vagy lakitelki 
vállalkozó. Nem teljesített, de utána volt egy önkormányzati váltás, és a kutya nem 
foglalkozott vele, hogy ez a vállalkozó miért nem teljesített. Elvileg az összes utcát meg 
kellett volna neki tervezni, közbeszerzésen nyerte. Utána valahogyan elkészültek az utak 
engedélyes tervei, de ott meg az volt az információ, hogy nem használhatók, mert 
csapadékvíz elvezetést nem tartalmaz, kiviteli tervet nem tartalmaz. Tehát az engedélyes terv 
még mindig egy dolog, muszáj utána még esetleg dolgozni rajta, hogy igazán használható 
legyen az út és ne utána kelljen vitatkozni, hogy milyen szinten épült meg, hova lejt, hova 
megy a víz. Ha van engedélyes terv, azokkal végül is lehet pályázni, de ez itt most arról szól, 
hogy kiviteli terveket is kell készíteni csapadékvíz elvezetésre. Ezért nem értem, hogy a Jogi, 
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Ügyrendi és Szociális Bizottság a 3-4-es pontot miért akarja kivenni a határozati 
javaslatokból. Ha valaki ezt tudja, akkor legyen szíves mondja el. 
 
Csákai Gyula műszaki ügyintéző: köszönöm szépen a szót. A Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság úgy látta, hogy az a megoldás, hogy a Jegyző asszony döntsön a pályázó 
kiválasztásáról és Polgármester asszony rendelje meg, ez ne így történjen, hanem a pályázati 
anyagok, a tervre vállalkozók értékelése kerüljön a testület elé és a testület döntsön arról, 
hogy melyik pályázó kapja meg, és a testületi döntés alapján kerüljön sor a pályázóval a 
szerződés megkötésére. 
 
Földi Pál képviselő: köszönöm a szót, és Pozderka Gábor alpolgármester úrhoz csatlakoznék, 
valóban így van, hogy az a vállalkozó elvállalta, de annak nem fizettünk, tehát pénzt nem 
kapott, de nem is teljesített semmit. Én továbbra is azt mondom, hogy az Etelköz utcát, és a 
Szent István utcát komplexen kellene kezelni, mert az nyilván való, hogy a Nyírfa utca, 
Boróka utca és a Repkény utca az le van szilárd burkolattal fedve, de a többi az ugyanúgy 
készült el, mint a Géza fejedelem utca, magyarul valószínűsíthető, hogy nincsen terve. Ha 
három utcát terveztetünk és csináltatunk meg, akkor az már nem olyan sokkal több, mint ami 
még esetlegesen elmaradt a városban. Nem hiszen, hogy nagyon sok utca maradhatott el, 
amivel mi a közbeszerzésbe bele tudnánk esni, ha ezekkel együtt tudjuk megcsináltatni, és a 
későbbiek folyamán akkor nem lesz ilyen problémánk. Köszönöm. 
 
Fábri Béla képviselő: lényegében én is azt akartam elmondani, amit Földi képviselőtársam 
mondott. Támogatom a javaslatát. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm, több hozzászólást nem látok, először Földi Pál 
képviselő úr javaslatát teszem fel,  
 
Fábri Béla képviselő, ügyrendben: megkérdezném, hogy ezt az anyagot tárgyalta-e a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság? Itt egy ügyről van szó, ami megint csak jogszerűségi kérdést 
vet fel, elég régóta húzódó, sok panaszt magába foglaló ügyről van szó, és azt gondolom, 
hogy nem felelős hozzáállás az, hogy emiatt netán érvénytelen lesz a döntésünk. Az ugyanis 
jól látszik, hogy a Kormányhivatal a segítségnyújtást, amit megadott a 421-es napirendi pont 
kapcsán is, azt komolyan veszi és átböngészi az előterjesztéseket, jegyzőkönyveket, képben 
van az SZMSZ-ünk tekintetében. Nehogy azzal kezdődjön a januári év, hogy tekintettel arra, 
hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem tárgyalta ezt az ügyet és költségvetési kérdést 
érintő kérdésről van szó, ezért érvényteleníti a döntésünket. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor felteszem szavazásra, hogy a januári testületi ülésre 
jöjjön vissza ebben a formában, ahogy Földi Pál képviselő úr javasolta, hogy az összes többi 
utcának tervei készüljenek el. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Lévai Sándorné képviselő, és Gráf Mihály képviselő nem vettek 
részt a szavazásban. 
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585/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Döntés a Fót, Géza fejedelem és Baross Gábor utcák útépítés, csapadékvíz elvezetés 

tervezéséről, valamint engedélyeztetéséről. 
(391.sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évi 
január havi testületi ülésre: 
- a Fót Város közigazgatási területén lévő belterületi szilárd burkolattal nem rendelkező 

utcák útépítésére, csapadékvíz elvezetésére, terveztetésére és engedélyeztetésére vonatkozó 
javaslatot készítse elő. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2013. januári Képviselő-testületi ülés. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: következő javaslat a JÜSZB javaslata volt, hogy a 
határozati javaslatból 3-4-es pontok kerüljenek ki. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, 3 tartózkodás mellett - elfogadva.  
Tehát kikerül a 3-4-es pont. 
Az eredeti határozati javaslatot abban a formában teszem fel szavazásra, hogy az 1-es, 2-es és 
az 5-ös pont marad. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
 

586/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Döntés a Fót, Géza fejedelem és Baross Gábor utcák útépítés, csapadékvíz elvezetés 

tervezéséről, valamint engedélyeztetéséről. 
(391.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót Város közigazgatási 
területén belül található Géza fejedelem, valamint Baross Gábor utcák szilárd burkolattal 
történő ellátásához szükséges útépítést és csapadékvíz elvezetést tartalmazó egyesített 
engedélyezési és kiviteli tervek elkészítéséről és engedélyeztetéséről gondoskodik. 
 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 1./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában az 
úttervezéssel, csapadékvíz elvezetéssel és engedélyeztetéssel kapcsolatosan. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1./ pontban rögzített úttervezéshez, csapadékvíz 
elvezetéshez és engedélyeztetéshez szükséges munkára vonatkozó költségek fedezetét, bruttó  
3.000.000,- Ft-ot, azaz Hárommillió Forintot Fót Város Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésébe tervezze be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ajánlattételi felhívás kiírására: a döntést követő 30 napon belül.  
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5. napirend: Döntés a Kisalagi temető területén új ravatalozó építésére szóló 
vállalkozói szerződésének befejezési határidő módosításáról. 
(380.sz. anyag) 

 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: hozzászólás, módosítás nincs, a határozati javaslatot teszem 
fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

587/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Döntés a Kisalagi temető területén új ravatalozó építésére szóló vállalkozói 

szerződésének befejezési határidő módosításáról. 
(380.sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „Fót, Kisalagi temető, új 
ravatalozó épület kivitelezése” tárgyú a 478/2012. (X.17.) KT határozat 4./ pontja alapján Fót 
Város Önkormányzata és a Fóti Közszolgáltató Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. között 
2012.10.19-én létrejött vállalkozási szerződés 4./ pontjában megjelölt teljesítési határidőt  
2013.02.15-re módosítja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a „Fót, Kisalagi 
temető, új ravatalozó épület kivitelezése” tárgyú  vállalkozási szerződés módosítását írja alá. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./ 2013. február 15. 

      2./ 2012. december 20-ig. 
 
 
 
6. napirend: Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai 

korszerűsítése pályázatában résztvevő műszaki ellenőr kiválasztása 
tárgyában. 
(385.sz. anyag) 

 
 
Fábry Béla képviselő: meg tudja valaki mondani, hogy ez az előterjesztés, a Fáy iskola 
energetikai ügye hányadszor szerepel már előttünk? 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: csak annyit szeretnék mondani, hogy benne vagyok 
ebben a bíráló bizottságban, és az előzetes vitarendezés keretében olyan műszaki kérdésekbe 
bonyolódott bele az egyik pályázó, ami felébresztette bennünk azt a gyanút, hogy nagyon 
körültekintően kell eljárnunk. A gépészeti műszaki szakértő bevonásával lehet csak egész 
biztosra menni, hogy nehogy véletlenül megtámadják az eljárásunkat, ez az anyag most ezért 
van itt. Nem arról van szó, hogy itt bárki körülményeskedne, erre azért van szükség, mert az 
egyik pályázó olyan módon állt a kérdéshez, ami indokolja azt, hogy nagyon is alaposan 
minden részletre kiterjedően vigyázzunk arra, hogy szabályos legyen az eljárás. 
 
Földi Pál képviselő: csak annyit mondanék, hogy próbálkoztunk azzal, hogy találunk-e olyan 
szakembert, itt a hivatalban, aki erre vállalkozna, nem volt ilyen szakképzettségű szakember. 
A közbeszerzési törvény is előírja, hogy a bíráló bizottságban szakemberként kell részt vennie 
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valakinek, aki ahhoz a szakterülethez éppen ért. Ebben mi nem voltunk kompetensek, ezért 
kell a műszaki végzettségű ember, aki gépészként tud szerepelni ebben a közbeszerzési 
eljárásban. Köszönöm.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság elfogadásra 
javasolta, az eredeti határozati javaslatot teszem fel módosítás nélkül szavazásra. Indítható a 
szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 

588/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Döntés a Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése pályázatában 

résztvevő műszaki ellenőr kiválasztása tárgyában. 
(385.sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a KMOP-3.3.3-11-
2011-0118 számú projekthez, a Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai 
korszerűsítésének kivitelezéséhez teljes körű (építész, gépész, elektromos) műszaki 
ellenőrzést  szükséges biztosítania projekt működése érdekében. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a beérkezett ajánlatok 
közül a legkedvezőbb ajánlatot, Juhász Soós Mérnökiroda Kft. (székhely: 2030 Érd, Iparos u. 
120., képviseli: Juhász Lóránt) ajánlatát 495.000 Ft + ÁFA összeggel elfogadja. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Fáy 
András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítésének kivitelezéséhez szükséges 
teljes körű műszaki ellenőri szerződését az ajánlatkérés és az ajánlat tartalmával egyezően 
készíttesse elő és felhatalmazza annak aláírására. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a műszaki ellenőri díj 
fedezetét az Önkormányzat 2012. költségvetéséről szóló 3/2012. (II.27.) önkormányzati 
rendelet II/1. Beruházási Kiadások ÁFÁ-val cím alatt szereplő „Fáy András Általános Iskola 
és Óvoda energetikai korszerűsítése” sorról biztosítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 1./ azonnal, 2./;3./ 2013. december 31-ig, 4./ azonnal 
 
 
7. napirend: Képviselő-testületi határozatok módosítása a közbeszerzési Bíráló 

Bizottságok személyi összegételében történő változások miatt. 
(382.sz. anyag) 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: van-e valakinek javaslata a személyekre vonatkozóan? 
A határozati javaslat 1-es pontjában Szádoczki Annamáriát és Bene Szilviát javasolja jegyző 
asszony. 
Az 1-es pontban először Szádoczki Annamáriát teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Az 1-es pontban másodikként Bene Szilviát teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
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589/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  

Képviselő-testületi határozatok módosítása a közbeszerzési Bíráló Bizottságok személyi 
összegételében történő változások miatt. 

(382.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 442/2012. 
(IX.24.)  sz. KT határozatát (Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése 
közbeszerzési eljárásban Bíráló Bizottság személyi összetétele). A Bíráló Bizottság tagjai: 
Földi Pál képviselő, Gráf Mihály képviselő, Szádoczki Annamária és Bene Szilvia 
köztisztviselők, illetve Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: a 2-es pontban a JÜSZB Lévai Sándorné képviselőt és 
Grigalek László képviselőt javasolta. Megkérdezem Grigalek László képviselő urat, hogy 
elfogadja-e a felkérést? 
-válasz: igen. 
Megkérdezem Lévai Sándornét, hogy elfogadja-e a felkérést? 
-válasz: igen. 
 
Akkor először Grigalek Lászlót teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
Lévai Sándornét teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazat, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
Ahogy az első pontban, Szádoczki Annamáriát teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Bene Szilviát teszem fel szavazásra. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Egyben teszem fel a határozati javaslatot. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  

 
590/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  

Képviselő-testületi határozatok módosítása a közbeszerzési Bíráló Bizottságok személyi 
összegételében történő változások miatt. 

(382.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 521/2012. (XI.21.) KT határozatával döntött 
a „megújuló energiával kombinált épület energetikai KEOP pályázattal kapcsolatos 
pályázatírói feladatok 2” elnevezésű  közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ezen közbeszerzési eljárás 
megindítását megelőzően Bíráló Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Grigalek 
László és Lévai Sándorné képviselőket, Szádoczki Annamárai és Bene Szilvia 
köztisztviselőket, valamint Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 



16 

 

 
 
8. napirend: Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra 

(418.sz. anyag) 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: van-e valakinek javaslata a napirendhez? 
 
Fábry Béla képviselő: egy kérdésem volna Jegyző asszonyhoz és Lévai képviselő 
asszonyhoz, hogy szabályos-e egy olyan előterjesztés tárgyalása, amely a 2013-as és a 2014-
es évre is kötelezettségvállalást tartalmaz? Ha jól értelmeztem, akkor ezt sem tárgyalta a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság. Borika tárgyalták? 
-válasz: nem 
Nem tárgyalták, mert nem voltak határozatképesek, ezt sem tárgyalták, csak azért ismétlem 
meg a szavait, mert nem a mikrofonba mondja, és a jegyzőkönyv akkor ezt tartalmazza. Tehát 
a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem tárgyalta. Tárgyalható-e, hozhatunk-e döntést ebben az 
ügyben? Félek tőle, hogy nem hozhatunk döntést, hogy ne hozzuk magunkat olyan helyzetbe, 
hogy szabálytalan munkát végzünk itt az év végén, az lenne a javaslatom, hogy ezt az ügyet is 
januárban tárgyaljuk. Ügyrendi indítványként javaslom, hogy vegyük le napirendről, és 
januárban tárgyaljuk újra. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB tárgyalta ezt a napirendet és azt javasolja, 
hogy az 1-es pontot mindenképp fogadja el a határidő miatt, különben közbeszerzési hibát 
követünk el, törvénytelenséget.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: egyetértek elnök úrral, ez egy jogszabály. A jogszabály azt 
mondja, hogy ki kell hirdetni a közbeszerzési eljárás eredményét, itt az eljárás lezárult, ki kell 
hirdetni, ez így jogszerű. Az első pontban mindenképp javaslom a döntést. 
 
Fábry Béla képviselő: elfogadom azt a javaslatot, hogy az első pont ügyében hozzunk 
határozatot, de az összes többi pont ügyében csak akkor, ha azt a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság megtárgyalta. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: ügyrendi javaslat volt, külön teszem fel az első pontot. 
Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 

591/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra 

(418.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fóti Tévé elnevezésű 
közbeszerzési eljárást a Kbt. 76§. (1.) b) pontja alapján eredménytelennek nyilvánítja, mivel 
kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: felteszem szavazásra, hogy a határozati javaslat többi 
pontját akkor tárgyaljuk, ha már a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság megtárgyalta. 
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Földi Pál képviselő ügyrendben: köszönöm, az ügyrendi gombot azért nyomtam meg, mert 
igazából most ugyanaz a pályázat, amit már a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság egyszer 
megtárgyalt, tehát semmi újat nem fog tudni mondani erről, ezt az összeget már akkor is 
elfogadta, ezt az összeget akkor is szerepeltette a költségvetésben, tehát itt semmiféle más 
változtatás nincs, mint az, hogy most írjuk ki még az idei évben, ami ezt az évet terheli még 
költségvetésileg. Azért mondom még szavazás előtt, hogy itt nem változik semmi, csak a 
személyek, mert a közbeszerzési eljárás ugyanarról szól pontosan, mint amiről idáig is szólt. 
Az, hogy eredménytelenül nyújtották be, ez sajnos az ő hibájuk volt, nem a mi hibánk, nem 
mi írtuk ki rosszul, hanem ők nem tudtak egy megfelelő érvényes ajánlatot adni erre a 
közbeszerzési eljárásra. Én azt javaslom a továbbiakban is, hogy az egész határozati javaslatot 
fogadjuk el. Köszönöm. 
 
Fábry Béla képviselő: tartalmát tekintve én megértem azt, amit Földi képviselő mond, de 
azért azt rögzítsük, és kérem, hogyha rosszul mondom, akkor Jegyző asszony igazítson ki, 
hogy jogi értelemben ez egy új eljárás. Lehet, hogy ugyanaz az összeg fog szerepelni benne, 
de ez jogi értelemben egy új eljárás. Még az is elképzelhető, hogy a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság azt fogja mondani, hogy nagyon nehéz év következik és ne ez az összeg 
szerepeljen, hanem kevesebb, vagy több, ha jól állunk. Véleményem szerint ezt az anyagot 
jogi értelemben is és tartalmi értelemben is most ezt a dolgot nem lehet tárgyalni, ne 
kockáztassuk azt a lehetőséget, hogy megint az orrunkra koppint a Kormányhivatal. 
Köszönöm. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: akkor az első pontot megtárgyaltuk, a határozati javaslat 
többi pontjára vonatkozó javaslat szerint, a határozati javaslat 2, 3, 4, 5, 6-os pontjait akkor 
tárgyalja a testület, ha a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság is meg tudta tárgyalni, ezt teszem fel 
szavazásra. Indítható a szavazás:  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazat, 3 ellenszavazat, 3 tartózkodás - elutasítva.  
 

591/A/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra 

(418.sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el, hogy a „Közbeszerzési pályázat 
kiírása helyi televíziós szolgáltatásra” című előterjesztés részeként benyújtott határozati 
javaslat 2-6-os pontjairól akkor döntsön a Képviselő-testület, ha a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság is megtárgyalta. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 
 
Fábry Béla képviselő: szeretném jelezni, hogy ezt az eljárást jogszerűtlennek tartom, és a 
továbbiakban nem kívánok részt venni a szavazásban. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: kérnék szépen javaslatokat a bíráló bizottságba. 
 
Gráf Mihály képviselő, EEB elnöke: az EEB a bíráló bizottságba a hivatali köztisztviselők 
kivételével javaslatot tett: Grigalek László képviselő urat, engem, és Dobsa Sándor 
közbeszerzési szakértőt javasoljuk. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: Grigalek László képviselő urat kérdezem, hogy elfogadja-e 
a jelölést? 
-Válasz: igen 
Gráf Mihály képviselő urat kérdezem, hogy elfogadja-e a jelölést? 
-Válasz: igen 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Fábry Béla képviselő nem vesz részt a szavazásban. 
 
Akkor először Grigalek Lászlót teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Gráf Mihályt teszem fel szavazásra. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
A hivatal részéről Molnár Krisztina és Szádoczki Annamária köztisztviselőket teszem fel 
szavazásra egyben. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül - elfogadva.  
 
Akkor ezekkel a módosításokkal egyben teszem fel a határozati javaslat 2, 3, 4, 5, 6-os 
pontjait. Indítható a szavazás. 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazat, 1 ellenszavazattal, 2 tartózkodás mellett - elfogadva.  
 
 

592/2012. (XII.19.) KT. HATÁROZAT  
Közbeszerzési pályázat kiírása helyi televíziós szolgáltatásra 

(418.sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Fót közszolgálati televíziós 
műsorainak gyártására és sugárzására meghívásos, hirdetmény nélküli új közbeszerzési 
eljárást indít  a 438/2012.(IX.24.)KT határozat alapul vételével. 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2./ pontban megjelölt szolgáltatás 
költségeinek fedezetét az önkormányzat 2013. évi költségvetésében biztosítja bruttó 7.200 
ezer Ft összeggel, illetőleg az önkormányzat 2014. évi költségvetésében bruttó 7.200 ezer Ft 
összeggel. 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás megindítását 
megelőzően Bíráló Bizottságot hoz létre, amely tagjainak felkéri Grigalek László képviselőt, 
Gráf Mihály képviselőt, a közbeszerzési szakértőt, Molnár Krisztina köztisztviselőt és 
Szádoczki Annamária köztisztviselőt. 
4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbeszerzési eljárás során 
a Kbt. 71.§ (2) b) pontja szerinti „az összességében legelőnyösebb ajánlat” értékelési 
szempontot kívánja alkalmazni. 
5./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a tárgyi 
közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezésére, illetve az eredménytelenség esetén annak  
megállapítására.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntés meghozatalára 2013. január 24. 
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Cselőtei Erzsébet polgármester: köszönöm szépen, több napirendi pont nincs, a mai testületi 
ülést bezárom. 
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester a Képviselő-testület 2012. 
december 19-ei nyílt rendkívüli ülését 19 óra 55 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. december 19-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv 
lezárva 19 óra 55 perc.  
 
(A Képviselő-testület 2012. december 19-ei nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv, és 
határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 
 

k.m.f. 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 

 
 
 
 

 
Chrobák Zoltánné dr. 
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Szerdahelyiné Sztopka Szilvia 
   jegyzőkönyvvezető  
  Fót, 2012. december 20.  
 
 


