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4/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. február 27-én 18 órai 

kezdettel (a Művelődési Ház Nagytermében) megtartott 
rendkívüli , nyílt  ülésről, amely a 2012. február 22-i rendes ülés folytatása  

 
 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 

Bartos Sándor alpolgármester, 
Pozderka Gábor alpolgármester, 

   Polgár Erzsébet aljegyző,  
  Bukta András képviselő,  
                          Földi Pál képviselő, 
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő, 
  Szabó Mihály képviselő.  
    
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                  tanácsadója 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet  Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2012. február 27.-i rendkívüli  
ülésén megjelenteket, amely a február 22-i képviselő-testületi ülés folytatása. Egyúttal 
megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 10 fővel. Hiányzik: Fábry Béla 
képviselő úr.  
 
Koncz János képviselő:  
Bejelenti, hogy Fábry Béla képviselő jelezte, hogy nem fog tudni jönni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Napirend vonatkozásában kéri a hozzászólásokat. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A vagyonrendelet módosításáról készült előterjesztést a bizottságok megtárgyalták, és a 6. 
napirendként javasolja megtárgyalni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Jelzi, hogy folytatólagos ülésre új napirendi pontot felvenni nem lehet, maximum az egyebek 
napirendek közé.  
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Polgár Erzsébet aljegyző:  
Elmondja, hogy az SZMSZ-ben a folytatólagos ülésre vonatkozóan nincs ilyen kitétel.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti az előző zárt ülésen hozott döntést, mely szerint Chrobák Zoltánné dr. a nyertes a 
jegyzői állásra kiírt pályázat alapján.  
Felkéri a Jegyző asszonyt, az eskütételre, a napirendek elfogadása után.  
 
A napirendekhez a 65. sz. anyag felvételét javasolja 7. napirendi pontként.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Javasolja, hogy Chrobák Zoltáné dr. jegyző asszony eskütétele a napirendi pontok tárgyalása 
előtt történjen meg.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A kiküldött napirendi pontokra a módosításokkal együtt javasolja elfogadásra a napirendeket.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület nyílt, rendes ülése kezdetén, - Cselőtei 
Erzsébet polgármester indítványára, és összefoglalása alapján, 9 igen szavazattal, 
ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett - elfogadta Fót Város Önkormányzatának 
Képviselő-testülete 2012. február 27-i, nyílt, és zárt rendkívüli ülése (amely folytatása a 2012. 
február 22-i rendes ülésnek) módosított és kiegészített napirendjét, amely az alábbi: 
 
 
A rendes, nyílt ülés napirendi pontjai:  

1. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának   
                megalkotása tárgyában.  
                (33. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 

2. napirend: 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése tárgyában 
                 (40. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet polgármester  
 

3. napirend:  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása 
tárgyában 
(35. sz. anyag) 

 Előterjesztő: Polgár Erzsébet aljegyző  
   

4. napirend: Fót Város közigazgatási területén, új helyi termelői piac létesítése   
                tárgyában 

      (55. sz. anyag) 
 Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet   
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5. napirend: A Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Társulása és az 
Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Pedagógiai 
Szakszolgálata közötti együttműködés tárgyában 
(62. sz. anyag) 

 Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet  
  

6. napirend: Városarculat terveztetése tárgyában  
                 (63. sz. anyag) 
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet  

 
7. napirend:  Az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi 

jogok gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt 4/2006. (III.10.) sz. KT. rendeletének módosítása 
tárgyában 
(65. sz. anyag) 

 Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet  
  

8. Egyebek napirend:  
 

 
A zárt ülés napirendi pontjai:  
 

1. napirend: Helyi kitüntetés adományozása tárgyában  
                 (45. sz. anyag)  
Előterjesztő: Cselőtei Erzsébet 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felkéri Chrobák Zoltánné dr. jegyzőt, az eskütételre. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Chrobák Zoltánné dr. a Képviselő-testület tagjai előtt a hivatali 
esküt letette.  
 
 

1. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának   
                 megalkotása tárgyában.  
                 (33. sz. anyag)  
 

Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti, a véleménylapon szereplő bizottsági vélemény kiegészül annyiban, hogy fontos 
ösztönözni, hogy a Fóton élők Fóton vegyék igénybe az orvosi ellátást. Ez, a bizottsági ülésen 
úgy hangzott el, hogy alapvető gondolatként kerüljön bele az Egészségügyi Koncepcióba, 
hogy Fót Város Önkormányzata a Fóton élők részére az orvosi alapellátást Fóton szeretné 
minden szempontból elérhetővé tenni.  
 
A 7. pontban egy javítást javasol a bizottság, ahol szakellátás van beírva, az járó beteg 
szakellátást jelent.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja az EEB javaslatinak elfogadását, és az anyag következő testületi ülésre való vissza 
hozatalát az átdolgozás után.  
 
1./ Javaslat, hogy kerüljön bele a koncepcióba a városfejlesztési terv demográfiai adatai 
alapján összeállított hatástanulmány.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
2./ Javaslat, hogy készüljön költségvetési ütemterv az egészségügyi fejlesztésekről.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
3./ Javaslat, hogy megoldásra kerüljön a hétvégi orvosi ügyelet ellátása más formában. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
4./ Javaslat, hogy készüljön a háziorvosok feladat ellátási szerződése kapcsán minden évben a 
működési költségek felülvizsgálata történjen meg. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
5./ Javaslat, hogy alapvető gondolatként kerüljön a koncepcióba az,hogy Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az összes orvosi alapellátást a 
Fóton élők részére Fóton kívánja biztosítani.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
6./ Javaslat, hogy a 16. oldal 4.1 fejezetben dr. Kővágó Kálmán helyett, „háziorvos” 
szerepeljen.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással, - elfogadva.  
 
7./ Javaslat, hogy a „járó beteg szakellátás” meghatározás kerüljön bele a koncepcióba.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
8./ Javaslat, hogy a 18. oldalon a 6.4 fejezet kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „szűrővizsgálat 
és felvilágosító előadásokat” szöveg kerüljön beépítésre.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
9./ Javaslat, hogy a Fóti Hírnök májusi számába kerüljön bele a nyári táborozáshoz szükséges 
gyermekorvosi igazolás igénylésének módja.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
10./ Javaslat, hogy a Fóti Hírnök önkormányzati újságban a prevenció érdekében rendszeresen 
jelenjenek meg az egészségüggyel kapcsolatos tájékoztató, felvilágosító cikkek.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
11./ Javaslat, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság álláspontja szerint a koncepcióhoz 
kapcsolódóan készüljön intézkedési és pénzügyi terv, különös tekintettel az egészségügyi 
központban ellátandó feladatokra vonatkozóan.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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12./ Javaslat a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság részéről, hogy az orvosok ellen benyújtott 
panaszok kezelésével kapcsolatban (48. sz. bizottsági határozat) a Képviselő-testület kérjen 
állásfoglalást a hivatalos szervektől (Kormányhivatal, Egészségügyi Minisztérium, Orvosi 
Kamara stb.), a Polgármesteri Hivatal szerezze be a Fóthoz hasonló nagyságú települések 
panaszkezelés terén lévő gyakorlatát, és ezek kerüljenek bedolgozásra az orvosok feladat 
ellátási szerződéseibe. (Külön határozatba foglalva, nem az Egészségügyi Koncepció része, 
később szavaz erről a testület).  
 
A módosításokat egyben javasolja elfogadásra azzal a kiegészítéssel, hogy a 2012. április 
hóban megtartandó képviselő-testületi ülésre kerüljön vissza.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat nélkül és 1tartózkodás mellett, Fót 
Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának megalkotása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

93/2012. (II.27.) KT határozat 
Előterjesztés Fót Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának megalkotása 

tárgyában 
(33. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, az Egészségügyi 
Koncepció tervezetének az alábbi javaslatokra történi kiegészítésére:  
 

1. a koncepcióba kerüljön bele a városfejlesztési terv demográfiai adatai alapján 
összeállított hatástanulmány; 

2. készüljön költségvetési ütemterv az egészségügyi fejlesztésekről; 
3. készüljön javaslat a hétvégi orvosi ügyelet ellátásáról; 
4. készüljön a háziorvosok feladat ellátási szerződése kapcsán minden évben a működési 

költségek felülvizsgálata történjen meg; 
5. alapvető gondolatként kerüljön bele a koncepcióba, hogy Fót Város 

Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az összes orvosi alapellátást 
a Fóton élők részére Fóton kívánja biztosítani; 

6. a 16. oldal 4.1 fejezetében dr. Kővágó Kálmán helyett, „háziorvos” szerepeljen.  
7. a „járó beteg szakellátás” kifejezés kerüljön bele a koncepcióba, a „szakellátás” 

helyett; 
8. a 18. oldalon a 6.4 fejezete kerüljön kiegészítésre azzal, hogy „szűrővizsgálat és 

felvilágosító előadásokat” szöveg beépítésével; 
9. a Fóti Hírnök májusi számába kerüljön bele a nyári táborokhoz szükséges 

gyermekorvosi igazolás igénylésének módja.  
10. a Fóti Hírnök önkormányzati újságban a prevenció érdekében rendszeresen jelenjenek 

meg az egészségüggyel kapcsolatos tájékoztató, felvilágosító cikkek; 
11. a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság álláspontja szerint a koncepcióhoz kapcsolódóan 

készüljön intézkedési és pénzügyi terv, különös tekintettel az egészségügyi 
központban ellátandó feladatokra vonatkozóan.  

 
A fentiek alapján átdolgozott Egészségügyi Koncepció végleges elfogadásra kerüljön be az 
2012. áprilisi  képviselő-testületi ülésre.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, döntésre a 2012. április havi Képviselő-testület ülése.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 48/2012. sz. határozatáról. A 
panaszkezeléssel kapcsolatos 12. javaslat szövegére külön határozatként kéri a szavazást.  
Az orvosok ellen benyújtott panaszok kezelésével kapcsolatban a bizottság javasolja, hogy a 
Képviselő-testület kérjen hivatalos állásfoglalást a hivatalos szervektől (Kormányhivatal, 
Egészségügyi Minisztérium, Orvosi Kamara stb.). Továbbá, a Polgármesteri Hivatal szerezze 
be a Fóthoz hasonló nagyságú települések panaszkezelés terén lévő gyakorlatát, és ezek 
kerüljenek bedolgozásra az orvosok feladat ellátási szerződéseibe. 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat nélkül és 1tartózkodás mellett, Fót 
Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának megalkotása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

94/2012. (II.27.) KT határozat 
Előterjesztés Fót Város Önkormányzata Egészségügyi Koncepciójának megalkotása 

tárgyában 
(33. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának  Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy Fóton az 
Önkormányzattal kötött feladat-átadási szerződés alapján működő orvosok ellen benyújtott 
esetleges panaszok kezelésével kapcsolatosan kérjen állásfoglalást hivatalos szervektől 
(Kormányhivatal, Egészségügyi Minisztérium, Orvosi Kamara stb.) a problémakezelés 
lehetséges módozatairól.  
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, 
hogy a Polgármesteri Hivatal szerezze be a Fóthoz hasonló nagyságú települések 
panaszkezelés terén alkalmazott gyakorlatát és tapasztalatait, és ezek kerüljenek bedolgozásra 
az orvosok feladat ellátási szerződéseibe. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: a hivatalos állásfoglalás bekérése és a panaszkezelés témakör feladat-ellátási 
szerződésbe beépítésére 2012. június havi képviselő-testületi ülés.  
 
 

2. napirend: 2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése tárgyában 
                 (40. sz. anyag)  

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a határozati javaslatot. Hozzászólás nincs, ezért szavazásra bocsátja a határozati javaslatot 
változatlan formában.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 2012. évre 
vonatkozó igazgatási szünet elrendelése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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95/2012. (II.27.) KT határozat 
2012. évre vonatkozó igazgatási szünet elrendelése tárgyában 

(40. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti 
egységénél  

� 2012. július 30-tól, augusztus 10-ig, valamint 
� 2012. december 27-től, december 31-ig terjedő időszak munkanapjaira 

          igazgatási szünetet rendel el. 
Felkéri a Jegyzőt, hogy gondoskodjon az ügyeleti rend megszervezéséről, valamint az 
ügyfelek megfelelő tájékoztatásáról a helyben szokásos módon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet  
Határid ő: azonnal. 
 

 

3. napirend:  A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása 
tárgyában 
(35. sz. anyag)  
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslatát, amely szerint szerepeljen az 
átfogó célok között, hogy valamennyi osztály hatás-, és feladatkörébe tartozó szabályzatot 
aktualizálja, továbbá a hatáskörébe, feladatkörébe tartozó szerződéseket vizsgálja felül.  
 
Földi Pál képviselő:  
A Városfejlesztési Osztály számára a Képviselő-testület azt a feladatot adta ki, hogy a 
költségvetés készítéséhez egy programot vásároljon meg. Célszerűnek tartja, a határozatba 
beépíteni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság korábban felolvasott javaslatát. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz a határozati javaslat, módosítással együtt történő elfogadására.  
 
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, A 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló 
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

96/2012. (II.27.) KT határozat 
A Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire vonatkozó 2012. évre szóló 

teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása tárgyában 
(35. sz. anyag) 

 
 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete - a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. 
évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a Polgármesteri 
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Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célokat 
az alábbiak szerint határozza meg: 

 
Átfogó célok 

 
a) A képviselő-testület és bizottságai működése során a törvényesség, eredményesség és 
hatékonyság biztosítása; a lehető legkomplexebb és szakmailag legmagasabb színvonalú 
döntéshozatal garantálása, 
b) a jogszabályváltozásokból adódó feladatok pontos elvégzése, a szükséges helyi jogalkotási, 
szabályzatkészítési feladatok elvégzése, 
c) a képviselő-testület rendeleteinek és határozatainak határidőben történő, maradéktalan 
végrehajtása, 
d) a képviselő-testület 2012. évi munkatervében foglalt képviselő-testületi ülések előkészítése, 
e) a hatályos rendeletek, rendelkezések és utasítások folyamatos felülvizsgálata, 
f) az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének teljesítése a likviditás biztosítása, a 
fizetőképesség megtartása, a kötelező feladatok ellátása, 
g) az intézményvezetőkkel való kapcsolattartás, intézményi koordináció, 
h) a társadalmi és civil kapcsolatos erősítése, a városban élő emberek teljes körű tájékoztatása, 
i) az önkormányzati rendszer költségtakarékos működtetésére érdekében a költségek és 
kiadások optimalizálása és a hatékonyság folyamatos növelésé mellett, 
j) a 2007-2013 között megnyíló EU források minél eredményesebb kihasználása érdekében a 
pályázati lehetőségek figyelemmel kisérése, azokon az Önkormányzat részvételének lehetőség 
szerinti növelése és ezáltal a pénzügyi források bővítése, 
k) a hivatal minőségi munkavégzésének folyamatos fejlesztése, a feladatellátás struktúrájának 
további finomítása, a kötelező feladatok ellátásának még hatékonyabbá tétele érdekében, 
l) az ügyintézési határidő fokozott betartása, ügyfelek eredményesebb tájékoztatása és 
felvilágosítása, az ügyintézés törvényességi színvonalának emelése oly módon, hogy 
csökkenjen az eredményes jogorvoslatok száma, 
m) folyamatos belső közigazgatási ellenőrzés biztosítása, 
n) szervezeti egységek közötti kommunikáció javítása, 
o) a köztisztviselők szakmai felkészítésének, továbbképzésük feltételeinek biztosítása, 
p) valamennyi osztály hatás-, és feladatkörébe tartozó szabályzatot aktualizálása, továbbá a 
hatáskörébe, feladatkörébe tartozó szerződéseket felülvizsgálata.  
 

Ágazati célok 

Adó Osztály 
 

- A jogszabályoknak való maradéktalan megfelelés érdekében az adózással  kapcsolatos 
helyi rendeletek aktualizálása, 

- az adóbevételek növelése érdekében:  
• az építményadó, telekadó hatálya alá tartozó nem adózó ingatlanok felderítése 

(Takarnet+térkép) 
• talajterhelési díj fizetésére kötelezett, bevallást benyújtását elmulasztó adózók 

felderítése, felszólítása (DMRV nyilvántartás) 
• iparűzési adó fizetésére kötelezett, bevallást benyújtását elmulasztó adózók 

felderítése, felszólítása (OPTEN Cégnyilvántartás adatbázis), 
- a különböző nyilvántartások pontos, naprakész vezetése: (végrehajtási napló naprakész 

vezetése, KEKKH gépjármű nyilvántartásból történő lekérdezések analitikus 
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nyilvántartásának vezetése, Takarnet programban történő lekérdezésekről, 
behajthatatlan tartozásokról, megszűnt vállalkozások, adók módjára behajtható 
köztartozásokról, utalási naplóról szóló nyilvántartások vezetése, 

- az osztály tevékenységéről  a szükséges beszámolók magas szakmai színvonalon 
történő elkészítése (éves beszámoló a behajtásról Képviselő-testület felé, rendszeres 
adatszolgáltatás Pénzügy Osztály felé), 

- mezőőri járulék kivetése kapcsán Takarnet program adataival népesség nyilvántartás 
adataival egyeztetés. 

 
Humánpolitikai Osztály 
 

- Az osztály tevékenységét meghatározó jogszabályváltozások követése, ennek 
megfelelően a helyi rendeletek aktualizálása, 

- az osztály munkáját is támogatandó, a város szociális helyzetének pontos felderítése 
érdekében  a szociális térkép elkészítése, 

- a polgárbarát hivatal követelményének való megfelelés céljából az állampolgársági 
eskük színvonalas és rendszeres megszervezése, különös tekintettel az egyszerűsített 
honosításra, 

- a gyakorlat által is felvetett, szükséges szabályzatok elkészítése (pl. üzletek 
működésének /nyitva tartás/ szabályozása, 

- ipar-kereskedelmi, csendháborítás, állattartás, állatvédelemi ügyekben helyszíni 
ellenőrzések számának növelése, 

-  hivatalból induló eljárások erősítése, 
- jogosulatlan kereskedés megszüntetése, 
- az újonnan bevezetett adósságkezelés ügymenetének kialakítása, adósságkezelési 

tanácsadás beindítása, 
- a helyi szociális rendelet szerint az aktív korúak lakókörnyezetének vizsgálata, 
- közfoglalkoztatás tárgyában kiírt pályázatok nyomon követése, pályázatírás, 
- a különböző nyilvántartások pontos, naprakész vezetése: (utca, házszám 

felülvizsgálatát követően, az eltérések népesség nyilvántartásban történő átvezetése 
veszélyes ebek” nyilvántartásának felfektetése, „méhek” nyilvántartásának folyamatos 
karbantartása). 

 
Jegyzői Kabinet 
 

- A jogszabályváltozásokból adódó helyi szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges új 
szabályzatok elkészítése, 

- a jogszabályváltozásokból adódó helyi szabályzatok helyi feladatok ellátása, különös 
tekintettel az oktatási törvény változásából adódó feladatokra, az intézményi 
alapdokumentumok közoktatási törvénynek megfelelő átdolgozása, aktualizálása 

- ágazati koncepció készítése (pl. egészségügyi koncepció) 
- bizottsági jegyzőkönyvek, határozatok, Kt. határozatok regisztrációjának elektronikus 

elkészítése (1990. évig visszamenőleg) 
- helytörténeti gyűjtemény létrehozása 
- turisztikai kiadványok megjelentetése 
- évforduló naptár megszerkesztése. 
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Műszaki Osztály 
 

- A helyi rendeletek betartásának ellenőrzése különös tekintettel az utcanév táblák, 
házszámtáblák ellenőrzése a helyi utcanevekről és házszámrendezés szabályairól szóló 
helyi rendeletben foglaltak alapján, továbbá a rendelet szabályainak be nem tartása 
miatt eljárás kezdeményezése, 

- lakosság által csapadékvíz közterületre történő kivezetésének feltárása, ellenőrzése, 
szankcionálása, 

- a szennyvízcsatornával kapcsolatos elszámolások bekérése, kapcsolattartás a 
Dunakeszi Csatornamű Társulással, 

- az osztály munkáját érintő szerződések felülvizsgálata, (pl. üdülőterületi 
szennyvízcsatorna LTP szerződéseinek felülvizsgálata, útépítéssel kapcsolatos LTP 
szerződések felülvizsgálata),  

- a szükséges nyilvántartások, regiszterek pontos vezetése: LTP regiszter elkészítése, 
közvilágítással kapcsolatos hibabejelentések regisztrálása 

- helyi autóbuszjárattal kapcsolatos mindennemű (menetrend, bérlet) ügyintézés 
- hatósági ellenőrzések számának és a kiszabott helyszíni bírságok mértékének növelése 
- közterület rendjének, tisztaságának és rendeltetés szerinti használatának folyamatos 

ellenőrzése, zöldterületek megóvása 
- engedélyhez kötött tevékenységek fokozott ellenőrzése (közterület használat, 

burkolatbontás) 
- lakossági veszélyes hulladékgyűjtés megszervezése 
- illegális hulladéklerakási ügyekben bírságolás 
- belterületi ingatlanok parlagfű szennyezettségének ellenőrzése, megszüntetésére 

intézkedések megtétele. 
 
Pénzügyi Osztály 
 

- A jogszabályváltozásokból adódó helyi szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges új 
szabályzatok elkészítése,  

- a jogszabályváltozásból adódóan, az önkormányzat és hivatala elkülönített 
gazdálkodás feltételrendszerének kialakítása, 

- intézményi pénzügy-gazdálkodási feladatok koordinálása, összefogása, 
- a végrehajtásra átadott adósok nyilvántartásának vezetése, 
- gazdasági szervezetek ügymenetének korszerűsítése, szinkronizálása az új szervezeti 

rendbe,  
- selejtezett készletek értékesítésével kapcsolatos pénzügyi lebonyolítás,  
- kötelezettségvállalás nyilvántartás üzemeltetése, pénzügyi nyomon követése, indokolt 

esetben javaslat tétel a szolgáltatók váltására, módosítások felvezetése, folyamatos 
karbantartása,  

- a munka hatékonyságának, színvonalának növelése érdekében új programok, modulok 
alkalmazása, a meglévő program karbantartása („Támogatás/Bírság Modul” levelezési 
mintatárának feltöltése és folyamatos kezelése, „Bérlakás Modul” kifejlesztése a 
szolgáltatóval együttműködve, megrendelések nyilvántartásának mentése a „Rendelés 
Modul” alkalmazásával, ECOSTAT könyvelő program partnertörzs karbantartása, 
ECOSTAT könyvelő program főkönyvi törzs karbantartása),  

- gazdasági szervezetek fenntartói típusú szabályossági ellenőrzése,  
- étkezési nyilvántartások felülvizsgálata az intézeteknél, egységes nyilvántartás 

bevezetése,  
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Városfejlesztési Osztály 
 

- A jogszabályváltozásokból adódó helyi szabályzatok felülvizsgálata, a szükséges új 
szabályzatok elkészítése,  

- az osztály munkáját érintő szerződések felülvizsgálata, (pl. önkormányzati 
bérlakások),  

- az osztály munkáját érintő szerződések, vagyonjogi ügyek felülvizsgálata,  
- az önkormányzati bérlakás-állomány bérleti díj hátralékos bérlőivel szemben 

intézkedés megtétele, szükség esetén jogi eljárás kezdeményezése,  
- az önkormányzati tulajdonú ingatlanvagyon állapotának nyilvántartásba vétele, az 

ingatlanviszonyok rendezése érdekében a vagyonkataszter felülvizsgálata a 
földhivatali adatok alapján és helyszíni szemrevételezéssel,  

- okirattár felállítása az átvett és újonnan keletkező dokumentumok alapján, 
- vagyontárgyak tekintetében felújítási terv készítése, 
- intézetek által átadott eszközök nyilvántartásának rendezése, 
- termőföld hasznosítására koncepció kidolgozása, 
- a beruházások aktiválása, 
- az éves statisztika sikeres elkészítése, 
- sikeres pályázatkezelés. 

 
2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy a 1. pontban 
megfogalmazott célok figyelembe vételével a Hivatal köztisztviselőinek személyre szóló 
teljesítménykövetelményeit állapítsa meg. 
Felelős:    Jegyző 
Határid ő: - 2012. március 15. egyéni teljesítménykövetelmények meghatározása       
                  - 2012. december 31. egyéni teljesítménykövetelmények értékelése.         
             
 

4. napirend: Fót Város közigazgatási területén, új helyi termelői piac létesítése   
                tárgyában 

      (55. sz. anyag)  
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti az EEB javaslatát, amely szerint nem a „legolcsóbb”, hanem a „legkedvezőbb” 
árajánlatot kell figyelembe venni a kiválasztáskor.  
Szavazásra bocsátja a módosító indítványt.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A JÜSZB-nek a helyszínekre vonatkozóan területi javaslatai voltak:  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a Bizottság ülésén elhangzott, hogy a piac területét olyan helyre kellene 
helyezni, hogy a különböző településrészekről könnyen megközelíthető legyen. A buszforduló 
területe is szóba került, mint középpontban fekvő rész, ahol jelenleg a Volán busz megállója 
van, amelyet ellenszolgáltatás nélkül használ, és amihez nem is ragaszkodik. Ezért más célú 
hasznosítása előnyös lenne.  
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A decemberi ülésen kijelölésre került egy munkacsoport, amelynek 3 helyszín vizsgálata volt 
a feladata, Dózsa György út bérlakás melletti terület, a régi piac a Dózsa György úton, és az 
ABC mögötti terület. Ezeket a helyszíneket a munkacsoport megvizsgálta, tárgyalásokat is 
folytattak a tulajdonosokkal. Az a véleményük alakult ki, a történelmi városközpont 
elhelyezésének figyelembevételével, hogy a patak melletti terület a legkézenfekvőbb. 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a vizsgálat a JÜSZB javaslata alapján kezdődjön előröl, 
akkor a munkacsoport anyagát nincs értelme tárgyalni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti, hogy a bizottság véleménye az volt, amit tolmácsolt, a Képviselő-testület joga a 
döntés.  
 
Koncz János képviselő:  
Az a véleménye, hogy a város másik feléről nehéz lesz elérni a piacot ezen a helyszínen, főleg 
az időseknek.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosító indítványok szavaztatását kezdi meg a terület kiválasztása ügyében:  
 
Dózsa György út – Rákóczi út kereszteződése 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Buszforduló területe 
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Buszfordulóval szemközti intézményi terület 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 6 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Az ÖMV kút mögötti terület  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javasolta a Képviselő-testület számára, hogy a próbapiacra 
vonatkozó Kt határozatot vonja vissza a testület.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti, hogy a próbapiac intézményét nem célszerű elindítani, mert a különböző kötelező 
kiszolgáló egységek létesítése miatt az ÁNTSZ előírások kapcsán oly mértékben megnöveli a 
költségeket, hogy nem célszerű ezt a módozatot alkalmazni. Ezért javasolja a próbapiac 
létesítése tervének elvetését.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke által elmondottakat, a Képviselő-
testület visszavonja korábbi döntését, (249/2011.(V.18.) KT sz. határozat), amely szerint 
próbapiac létesítését határozta el.  
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A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, Fót 
Város közigazgatási területén, új helyi termelői piac létesítése tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

97/2012. (II.27.) KT határozat 
Fót Város közigazgatási területén, új helyi termelői piac létesítése tárgyában 

(55. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 249/2011. (V.18.) KT 
határozatát, amely próbapiac létesítésének elhatározásáról szólt.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a JÜSZB javaslatait: 
 
A Polgármester folytasson tárgyalásokat az 1117, 1118, 1129/7, 1129/9, 1129/10 hrsz-ú alatt 
felvett ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban.                             
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A határozati javaslat 2. pontjában törlésre kerüljenek a helyrajzi számok (1129/7, 1129/9, 
1129/10 hrsz-ú). 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, -
elfogadva.  
 
A határozati javaslat 3. pontja egészüljön ki „a természetvédelmi szempontok 
figyelembevételével”, - szövegrésszel. (fakivágás … mellé)  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslat 3.1 és 3.2 alpontok összevonását javasolja a Bizottság, hogy a 3.2 
alpontból törlésre kerüljön a „Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben eredményesek az 
egyeztető tárgyalások, a 3. pontban foglalt ingatlanok tulajdonosaival, úgy a területrendezésre 
vonatkozóan… „ szövegrész.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslat 4.2, az 5.2, a 6.2, stb. a legalacsonyabb ár helyett a legelőnyösebb … 
szóhasználatot javasolja a Bizottság.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az árajánlat bekérésekor jelezni kell az Önkormányzatnak, hogy a kitermelt és hasznosítható 
fa mennyiségére Fót Város Önkormányzata igényt tart.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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Bartos Sándor alpolgármester: 
Elmondja, hogy új árajánlat érkezett a fakivágással kapcsolatban, és javasolja az idecsatolását.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Bartos Sándor alpolgármester úr módosító indítványát bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslat 6.3 ponthoz: „az épület tervét a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
véleményezi”.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett , - elfogadva.  
 
A módosításokkal együtt javasolja a határozati javaslat elfogadását és kéri a szavazást.  
 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, Fót 
Város közigazgatási területén, új helyi termelői piac létesítése tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

98/2012. (II.27.) KT határozat 
Fót Város közigazgatási területén, új helyi termelői piac létesítése tárgyában 

(55. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
közigazgatási területén létesíteni kívánt helyi termelői piac helyszíneként, a Mogyoród patak 
feletti Fót, Czuczor G. utcáról, az ingatlan-nyilvántartásban 1117 hrsz alatt felvett ingatlanon 
keresztül megközelíthető, Fót Város Önkormányzata tulajdonában lévő, az ingatlan-
nyilvántartásban 1138, 1139, 1140, hrsz alatt felvett ingatlanokat jelöli ki. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót Város 
közigazgatási területén létesíteni kívánt helyi termelői piachoz szükséges gépjárműparkolásra 
alkalmas parkolókat a 1129/11, 1129/12, 1129/13, 1141, 1142, 1143/1, 1143/2, 1144, 1145, 
1146 hrsz alatt felvett ingatlanon jelöli ki. 
2.1./ Felkéri  a Polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az 1117, 1118, 1129/7, 1129/9, 
1129/10 hrsz-ú ingatlanok megvásárlásával kapcsolatban.                             
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy Fót Város 
közigazgatási területén létesíteni kívánt helyi termelői piachoz szükséges fakivágási, 
területrendezési munkálatokat a természetvédelmi szempontok figyelembevételével, a 
magántulajdonban lévő 1129/7, 1129/9, 1129/10 1129/11 hrsz-ú ingatlanokon is elvégezteti. 
 
3.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 3./ 
pontban foglalt ingatlanok tekintetében a tulajdonosokkal folytasson le egyeztető tárgyalást a 
területrendezés vonatkozásában a tulajdonosi hozzájárulások megszerzése céljából. A  
tulajdonosi hozzájárulások birtokában a helyi termelői piachoz szükséges fakivágási, 
területrendezési munkálatokat a magántulajdonban lévő földrészleteken is elvégezteti. 
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termelői piac, 
valamint a hozzá tartozó parkolók létesítése céljából geodéziai kitűzésről gondoskodik. 
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4.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 4./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában, a 
geodéziai kitűzéssel kapcsolatosan. 
 
4.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármesteren keresztül a Jegyzőt, hogy Fót 
Város Önkormányzata nevében a geodéziai dokumentáció készítésével kapcsolatban beérkező 
ajánlatok közül, a legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
4.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 4.2./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a geodéziai munkára vonatkozó tervezési 
szerződést kösse meg. 
 
4.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 4./ pontban rögzített geodéziai munkára 
vonatkozó költségek fedezetét, bruttó  100.000,- Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetése terhére biztosítja.  
 
4.5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület elé 2012. év február 22-i rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
 
5./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termelői piac, 
valamint a hozzá tartozó parkolók létesítése céljából a terület fakivágásáról, tuskózásáról, 
elhordásáról, tereprendezéséről, terület szintezéséről, behengereléséről, vízelvezető árok 
feletti átjáró kiépítéséről, vízelvezető árok tisztításáról, területhez való alakításáról, a SHELL 
üzemanyagtöltő állomás irányából történő út kiépítésről (a továbbiakban: területrendezés) 
gondoskodik. Az árajánlat bekérésekor jelezni kell,hogy a kitermelt és hasznosítható fa 
mennyiségére Fót Város Önkormányzata igényt tart.  
 
5.1/ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 5./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában a 
területrendezéssel kapcsolatosan. 
 
5.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében a területrendezéssel kapcsolatban beérkező ajánlatok közül, a 
legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
5.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 5.2./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a területrendezési munkára vonatkozó 
szerződést kösse meg.  
 
5.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 5./ pontban rögzített területrendezési munkára 
vonatkozó költségek fedezetét, bruttó  6.211.266,- Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetés városközpont területrendezési munkái terhére biztosítja. 
 
5.5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület elé 2012. év február 22-i rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
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6./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termelői piachoz 
szükséges kiszolgáló mosdót, wc-t, közlekedőt, tároló helyiséget magába foglaló létesítmény 
tervezéséről gondoskodik. 
 
6.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 6./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában a 
létesítmény tervezési munkával kapcsolatosan. 
 
6.2/ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében a létesítmény tervezéssel kapcsolatban beérkező ajánlatok közül, a 
legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
6.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 6.2./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a létesítmény tervezési munkára 
vonatkozó szerződést kösse meg. Az elkészült tervet a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
véleményezi.  
 
6.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 6./ pontban rögzített létesítmény tervezési és 
engedélyezési munkára vonatkozó költségek fedezetét, bruttó 200.000. Ft-ot Fót Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
6.5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület elé 2012. év február 22-i rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
 
7./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termelői piac 
kialakításához szükséges kiszolgáló létesítmény kivitelezéséről gondoskodik. 
 
7.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 7./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában a 
létesítmény kivitelezési munkával kapcsolatosan. 
 
7.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében a létesítmény kivitelezéssel kapcsolatban beérkező ajánlatok közül, 
a legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
7.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 7.2./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a létesítmény kivitelezési munkára 
vonatkozó szerződést kösse meg. 
 
7.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 7./ pontban rögzített létesítmény kivitelezési 
munkára vonatkozó költségek fedezetét, bruttó 3.000.000. Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 
2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
7.5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület elé 2012. év február 22-i rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
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8./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, úgy dönt, hogy a helyi piac 
létesítéséhez szükséges parkolók, valamint a burkolt felületek kiépítéséről gondoskodik. 
 
8.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 8./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában a 
parkolók, valamint a burkolt felületek kiépítési munkával kapcsolatosan. 
 
8.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében a parkolók, valamint a burkolt felületek kiépítésével kapcsolatban 
beérkező ajánlatok közül, a legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
8.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 8.2./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a parkolók, valamint a burkolt felületek 
kiépítési munkára vonatkozó szerződést kösse meg. 
 
8.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8./ pontban rögzített parkolók, valamint a burkolt 
felületek kiépítési munkára vonatkozó költségek fedezetét, bruttó 2.063.750,- Ft-ot Fót Város 
Önkormányzatának 2012. évi költségvetése terhére biztosítja. 
 
8.5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület elé 2012. év február 22-i rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
 
9./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termelői piachoz 
szükséges árusító standok elkészítéséről és elhelyezéséről gondoskodik. 
 
9.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 9./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában a 
helyi termelői piachoz szükséges árusító standok elkészítésével és elhelyezésével 
kapcsolatosan. 
 
9.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy Fót Város 
Önkormányzata nevében a helyi termelői piachoz szükséges árusító standok elkészítésével és 
elhelyezésével kapcsolatban beérkező ajánlatok közül, a legelőnyösebb összegű 
ellenszolgáltatást kérőt válassza ki. 
 
9.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 9.2./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a helyi termelői piachoz szükséges 
árusító standok elkészítésével és elhelyezésével kapcsolatos szerződést kösse meg. 
 
9.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 9./ pontban rögzített a helyi termelői piachoz 
szükséges árusító standok elkészítésével és lehelyezésével kapcsolatos költségek fedezetét, 
bruttó 1.440.000. Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
9.5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület elé 2012. év február 22-i rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
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10./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi termelői piac 
létesítéséhez szükséges közművek (vezetékes víz, szennyvíz elvezető csatorna, villamos 
energia, közvilágítás) biztosításáról gondoskodik. 
 
10.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, felkéri a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy a 10./ 
pontban foglalt szerint járjon el az ajánlattételi felhívás kiírása és közzététele tárgyában a 
helyi termelői piachoz szükséges közművek biztosításával kapcsolatosan. 
 
10.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármesteren keresztül a jegyzőt, hogy Fót 
Város Önkormányzata nevében a helyi termelői piachoz szükséges közművek biztosításával 
kapcsolatban beérkező ajánlatok közül, a legelőnyösebb összegű ellenszolgáltatást kérőt 
válassza ki. 
 
10.3./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 10.2./ alpont szerinti nyertes ajánlattevővel a helyi termelői piachoz szükséges 
közművek biztosításával kapcsolatos szerződést kösse meg. 
 
10.4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 8./ pontban rögzített a helyi termelői piachoz 
szükséges árusító standok elkészítésével és lehelyezésével kapcsolatos költségek fedezetét, 
bruttó 1.070.000,- Ft-ot Fót Város Önkormányzatának 2012. évi költségvetése terhére 
biztosítja. 
 
10.5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzatának 2012. 
évi költségvetésére vonatkozó rendeletalkotási javaslatot állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület elé 2012. év február 22-i rendes Képviselő-testületi ülésre, a pénzügyi 
kötelezettségvállalásnak a költségvetési rendeletbe történő betervezése végett. 
 
11./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./-10./ pontban foglalt döntés 
végrehajtására a szükséges intézkedéseket tegye meg. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
Földi Pál képviselő:  
Felhívja a figyelmet arra, hogy ha elkészül a piac, akkor a rendeletet is módosítani kell majd.  
 
 

5. napirend: A Dunakanyar és Pilisi Önkormányzatok Többcélú Társulása és az   
Egyesített Szociális Egészségügyi és Pedagógiai Szolgálat Pedagógiai 
Szakszolgálata közötti együttműködés tárgyában 
(62. sz. anyag)  

 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti az EEB állásfoglalását, amely szerint a szerződést kérik bemutatni az 
előterjesztéshez csatolva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A JÜSZB nem foglalt állást, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság átdolgozásra javasolta a 
határozati javaslatot.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Tolmácsolja az ESZEPSZ vezetőjének kérését, hogy minden őt érintő kérdésben a bizottsági 
ülésekre kapjon meghívót.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Pontosítja Szabó Mihály képviselő úr hozzászólását annyiban, hogy az előterjesztéseket, 
amelyben érintett, szeretné megkapni az igazgató asszony.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javaslatot tesz az EEB módosító indítványának elfogadásához, amely szerint kérik csatolni az 
előző évi szerződést és a szerződés tervezetét előterjesztéshez.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Véleménye szerint az előterjesztésekkel kapcsolatban, amely az ESZEPSZ-re vonatkozik, a 
véleményét és állásfoglalását az előterjesztéshez szükséges hozzátenni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szabó Mihály képviselő úr által javasolt módosítást bocsátja szavazásra, amely szerint az 
ESZEPSZ-et érintő előterjesztésekhez az igazgató előzetes véleményezése minden esetben 
szükséges.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazásra bocsátja az elfogadott módosításokkal és kiegészítésekkel az áprilisi testületi 
ülésre kerüljön vissza átdolgozva az előterjesztést és a határozati javaslatot.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Szavazást indítványoz képviselői javaslatokra, hogy az előző szavazás tartalmát módosítva a 
határidő április helyett, márciusi Képviselő-testület ülése legyen.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

6. napirend: Városarculat terveztetése tárgyában  
                 (63. sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az EEB elfogadásra javasolja a határozati javaslatot.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Kiegészítésül elmondja, hogy az új utcanév táblákkal kapcsolatban nincs-e olyan egyeztetési 
kényszer, ami az egységességet biztosítaná. A városarculati könyv létrehozásánál 
figyelemmel kell lenni arra, hogy a most beszerzendő táblák és a kialakítandó arculat 
összhangban legyen egymással.  
 
Bánhalmi Gábor Városszépítő Egyesület elnöke:  
Tájékoztatójában elmondja, hogy a Városszépítők mit vállalnak ebben a témában. Ha a 
költségvetésben szereplő 7 db információs táblát a Képviselő-testület megszavazta, és ez az 
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idén elkészülne, ahhoz nagyon fontosnak tartanánk, hogy a város emblémája, jelenjen meg az 
arculati lépés első részeként a jelenlegi és a jövőbeli egységes arculat kialakításához. A 
Városszépítő Egyesület a logó kialakítására vállalkozott, és adott javaslatot két alternatívára. 
Az információs táblákon megjelenik az, ami a városra jellemző, egységes arculatként.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Egyetért Bánhalmi Gábor által elmondottakkal, csak az előterjesztés véleménye szerint nem 
erről szól, hanem arról, hogy megbízunk egy civil egyesületet pályázat keretében a 
lebonyolítással. Javasolja, hogy a napirend kerüljön levételre, mert értelmezési zavar van.  
 
Bánhalmi Gábor Városszépítő Egyesület elnöke:  
Véleménye szerint nincs értelmezési zavar, a pályázat lebonyolítását vállalják, két javaslatot 
fognak a Képviselő-testület elé terjeszteni a beérkezett pályázatok közül.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy félreértés történt, egy logó kialakításáról van szó ezek szerint.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Megismételi az előző javaslatát, hogy a napirend kerüljön levételre és márciusra kerüljön 
vissza pontosítás után.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szabó Mihály képviselő úr javaslatára kéri a szavazást, az előterjesztés márciusra kerüljön 
vissza döntéshozatal céljából.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 3 ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a napirend (63. sz. anyag) a márciusi képviselő-testületi ülésre 
visszakerül.  
 
 

7. napirend: Az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi 
jogok gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított és egységes 
szerkezetbe foglalt 4/2006. (III.10.) sz. KT. rendeletének módosítása 
tárgyában 
(65. sz. anyag)  
 
 

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti, hogy a 65. sz. anyag rendeleti javaslatból áll, amely az eredeti vagyonrendeletet 
kívánja módosítani. Áll a versenyszabályzati részből, és a vagyonleltár és vagyonkataszteri 
részből. A Bizottság azt a javaslatot teszi, hogy a Versenyszabályzatot akkor tárgyalja újra a 
testület, amikor az ehhez kapcsolódó törvények hatályba lépnek (közbeszerzési törvény). A 
vagyonleltárt és vagyonkatasztert aktualizálni szükséges. Ez októberre fog elkészülni. A 
vagyonrendelet szövegében a 8. oldal 12. § (4) bekezdésnél a 20 milliós értékhatárt 25 
millióra javasolja felemelni könyvvizsgálói vélemény alapján, mert a költségvetési 
törvényben ez az értékhatár került megjelölésre.  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Tájékoztatásul elmondja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatait az Emberi 
Erőforrás Bizottság is megerősítette, ezen felül a rendelet szövegében a 12. oldal 15. § (7) 
bekezdésében az utolsó mondat két részre bontására tesz javaslatot.  
„A határidő elmulasztása jogvesztő. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó felajánlás 
elmulasztása esetén az ajánlat elfogadására irányuló jognyilatkozat … „ 
A 8. bekezdésben: a volt állami (tanácsi és önkormányzati bérlakások) esetén az állam 
elővásárlási jogát a lakásban élő bérlő elővásárlási joga megelőzi.  
A két szövegbeli módosítást fogadta el a mindkét bizottság, amely módosításokkal támogatja 
az EEB a rendeleti javaslatot.  
 
A rendelet kapcsán további javaslatként merült fel, hogy vásárokon, búcsún a helypénz 
szedésére vonatkozóan szabályt kell alkotnia az Önkormányzatnak. Célszerű lenne a 
piacrendeletben rögzíteni ezt a szabályt is.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A bizottság javasolja, hogy a jogszabály helyek harmonizálásra kerüljenek a rendeletben.  
(A 6. és 8. §-ok esetében tartják fontosnak, mert sok azonosság van a pontokon belül, 
szükségtelenül.)  
A vagyonkimutatás részeként az önkormányzati vagyonkataszter az 5. § (5) pontja úgy 
módosulna, hogy „a vagyonkimutatás részeként az önkormányzati vagyonkatasztert a 
hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elektronikus úton kezelni és frissíteni”.  
A 3. pont, hogy a rendeletnek 2 melléklete legyen, a forgalomképtelen ingatlanokat, és a 
korlátozottan forgalomképes ingatlanokat.  
A 4. pont, hogy a vagyonkataszter átdolgozását szakaszosan végezze el a Hivatal, az I. 
ütemben az elkészült anyag a rendes májusi képviselő-testületi ülésre kerüljön be.  
A 20 millió Ft, 25 millió Ft-ra módosulását a Bizottság elfogadta.  
A vagyonrendeletben a versenyeztetési szabályzatot kell átdolgozni.  
 
Földi Pál képviselő:  
Gráf Mihály hozzászólását egészíti ki azzal, hogy ne az Önkormányzathoz kerüljön a 
helypénz, ha az Önkormányzat nem támogatja a rendezvényt, legyen az a rendezvény 
bevétele.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást kezdeményez a módosításokra sorrendben: 
Az 5. § (5) pontja úgy módosulna, hogy „a vagyonkimutatás részeként az önkormányzati 
vagyonkatasztert a hatályos jogszabályoknak megfelelően kell elektronikus úton kezelni és 
frissíteni”. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A vagyonrendelet szövegében a 8. oldal 12. § (4) bekezdésnél a 20 milliós értékhatár 25 
millióra módosul.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 12. oldal 15. § (7) bekezdésében az utolsó mondat két részre bontására kéri a szavazást. A 
módosulás: „A határidő elmulasztása jogvesztő. Az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó 
felajánlás elmulasztása esetén az ajánlat elfogadására irányuló jognyilatkozat …” 
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Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenvélemény és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A rendeletre kéri a képviselők szavazatát a módosításokkal együtt.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
6/2012. (II.29.) számú önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

4/2006. (III.10.) önkormányzati rendeletének módosításáról. 
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szabó Mihály elnök úr által ismertetett, a JÜSZB javaslata az volt, hogy a rendelet 
mellékleteként, a vagyonkataszter átdolgozása szakaszosan történjen meg, az I. ütemben az 
elkészült anyag a KT rendes májusi ülésre kerüljön be, majd a teljes anyag az októberi 
képviselő-testületi ülésén kerüljön előterjesztésre. 
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Az 
önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 4/2006. (III.10.) sz. 
KT. rendeletének módosítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

99/2012. (II.27.) KT határozat 
Az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 

szabályairól szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 4/2006. (III.10.) sz. 
KT. rendeletének módosítása tárgyában 

(65. sz. anyag)  
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Az önkormányzat 
vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairól szóló 
többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 4/2006. (III.10.) sz. KT. rendeletének 
mellékletét képező vagyonkataszter kerüljön átdolgozásra.  
2./ Felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, hogy a munka elvégzése szakaszosan történjen 
meg.  
3./ Felkéri a Polgármestert, hogy az első ütemben elkészült anyag, a 2012. május havi 
képviselő-testületi ülésre, a végleges, teljes vagyonkataszter pedig a 2012. október havi 
képviselő-testületi ülésre kerüljön beterjesztésre.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és Chrobák Zoltánné dr. jegyző.  
Határid ő: I. ütemben elvégzendő átdolgozásra: 2012. május havi, a II. ütemben, a teljes 
vagyonkataszter benyújtásra: 2012. október havi képviselő-testületi ülés.  
 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a JÜSZB javaslatát, amely szerint a Versenyeztetési Szabályzat módosítására és újra 
tárgyalására a törvény módosítását követően kerüljön sor.  
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Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, Az 
önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 4/2006. (III.10.) sz. 
KT. rendeletének módosítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

100/2012. (II.27.) KT határozat 
Az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 

szabályairól szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 4/2006. (III.10.) sz. 
KT. rendeletének módosítása tárgyában 

(65. sz. anyag)  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármester útján a Jegyzőt, 
hogy az Önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló többször módosított és egységes szerkezetbe foglalt 4/2006. 
(III.10.) sz. KT. rendeletének mellékletét képező Versenyeztetési Szabályzat módosítására és 
újra tárgyalására a törvény módosítását követően kerüljön sor.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester és Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
Határid ő: a Versenyeztetési Szabályzat módosítására, a törvény módosítását követő 
képviselő-testületi ülés.  
 
  

8. Egyebek napirend:  
 
Koncz János képviselő:  
Köszönetét fejezi ki Bartos Sándor alpolgármester úrnak a maga és a Polgárőrség nevében, 
hogy lehetőséget kaptak arra, hogy a régi mozi épületből a leselejtezett bútorokból a 
helyiséget be tudták rendezni. A helyiség elkészülte után a Képviselő-testület számára egy 
meghívást helyez előtérbe, a támogatásuk eredményének felmutatása céljából.  
 
Másik kérése, hogy engedélyezze a Képviselő-testület a számukra, hogy a mozi helyiség 
kiürítését a Polgárőrség elvégezhesse a fémhulladékok elszállításának fejében.  
 
Földi Pál képviselő:  
Elmondja, hogy több lakó a szemétszállítással kapcsolatban megkereste azzal a problémával, 
hogy pl. a Hársfa utcából nem vitték el a szemetet. Kéri, hogy a részletes tájékoztató jelenjen 
meg az újságban a szemétgyűjtéssel kapcsolatban.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megköszöni a munkát, a nyílt ülést berekeszti, és kihirdeti, hogy a testületi ülés folytatására  
zárt ülés keretében kerül sor.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a zárt ülés határozatai külön kihirdetésre nem kerültek, mivel az 
ülésen kötelező jelleggel résztvevőkön kívül más nem várakozott a nyílt ülésen történő 
kihirdetésre.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester   – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. február 27.-i nyílt, rendkívüli  ülését 20 óra 21  perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. február 27.-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
21 óra 22 perckor. 
 
 

 

k.m.f. 
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   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 03.06.  


