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5/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 21-én 14 órai 

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

 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 

Bartos Sándor alpolgármester, 
Pozderka Gábor alpolgármester, 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző,  

   Polgár Erzsébet aljegyző,  
  Bukta András képviselő,  
  Fábry Béla 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. március 21-ei rendes 
ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 
10 fővel. Hiányzik: Fábry Béla képviselő úr, aki később érkezik.  
 
A kiküldött meghívó alapján a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeket kéri a 
képviselőktől.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Levételre javasolja az 57/A anyagot, a Kft üzleti terve tárgyában. Levételre javasolja a 68. sz. 
előterjesztést és a március 28-ai ülésre történő felvételét, étkezési díj tárgyában, a 82. sz. 
anyagot, amely a buszfordulón kihelyezendő táblák ügyében készült.  
Felvételre javasolja a 28/a sz. anyagot, amely a Katolikus Egyházzal kötendő szerződést 
tartalmazza.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja, hogy a 84. sz. anyag, amely sürgősségi indítvány, kerüljön előre a napirendek 
sorában.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja az 52, 53/a, a 83.és a 23. sz. anyag előrevételét.  
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Szavazásra bocsátja a javaslatokat:  
Az 57/a anyag levételéről kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 68. sz. anyag levételéről kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy 14 óra 45 perctől 15 óra 04 percig a hangrögzítés technikai okok 
miatt megszakadt. A napirendi pontok szavaztatásáról készült jegyzőkönyvi rögzítés a gép 
naplójából került jegyzőkönyvezésre.  
 
A 82. sz. anyag levételéről kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A 28/a sz. anyag napirendre felvételéről kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester úr javaslatára, a szünet utáni 2. napirendként kerüljön 
tárgyalásra a 28/a sz. előterjesztés.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A napirendek sorában elsőnek a 83. sz. anyag kerüljön megtárgyalásra.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A napirendek sorában másodiknak az 53/a sz. anyag kerüljön megtárgyalásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A napirendek sorában harmadikként az 52/a. sz. anyag kerüljön megtárgyalásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A napirendek sorában negyedikként a 84. sz. anyag kerüljön megtárgyalásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A napirendek sorában az első legyen a 84. sz. anyag megtárgyalása.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A napirendi pontokra egyben kéri a képviselők elfogadó szavazatát.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Gráf Mihály képviselő úr által elmondott tájékoztatás elfogadásáról kéri a képviselők 
szavazatát.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Bukta András képviselő úr interpellációjára válaszolva, amely egy incidensről szól, kérdezi, 
hogy hogy az ismertetett incidensnek van-e valami írásos nyoma? Véleménye szerint a 
rendőrségre feljelentést kellene tenni.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a helyszínen tartózkodó Novák Gábor Zsolt a Fóti Rendőrőrs 
parancsnoka válaszol a kérdésre, amely nem hallható, ezért nem jegyzőkönyvezhető.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a polgármesteri beszámoló írásban kiosztásra került a képviselők számára.   
Kéri a hozzászólásokat.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a Pro Régiónál aláírta a Fáy Iskola apríték tüzelésű kazánjának támogatási 
szerződését, amely nem szerepel a beszámolóban.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A polgármesteri beszámolót szavazásra bocsátja.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1tartózkodás mellett, 
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb események 
tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

102/2012. (III.21.) KT határozat  
Beszámoló az előző képviselő-testületi ülés óta eltelt időszak fontosabb  

események tárgyában  
(szám nélkül)  

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előző képviselő testületi ülés 
óta eltelt időszak fontosabb események tárgyában ismertetett polgármesteri beszámolót.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 

1. napirend: Az orvosi ügyelet tárgyában (84. sz. anyag)  
 
Fábry Béla képviselő: 
Azt a véleményét fogalmazza meg, hogy a napirend komolysága megkívánta volna, hogy 
időben megkapják az írásos anyagot. Az előterjesztésben ismertetettek szerint törvénytelen 
döntés született a Kistérségnél ebben a témában. Kérdésként fogalmazza meg, hogy 
törvényességi észrevételért a Kormányhivatalhoz fordult-e a Polgármester asszony? 
Indítványozza ennek megtételét, és erről szavazást kér. További felvetése, hogy a döntés 
megtámadása halasztó hatályú-e a szerződés megkötése ügyében, valamint ha a 
Kormányhivatal szerint törvénytelen volt a döntés, akkor a szerződés hatályát veszti-e? 
Egyben arra hívja fel a figyelmet, hogy addig azonban a szerződést alá kell írni az ellátás 
érdekében.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Az előterjesztésből hiányolja a kistérségi határozatot, amely felhatalmazza az elnököt a 
szerződés aláírására. Ennek hiányában szerinte a szerződés semmis. Fontosnak tartja a 
törvényességi ellenőrzést a Kormányhivatal részéről.  
Javasolja a jogszerű állapot helyreállításáig a Junimed Bt szerződésének meghosszabbítását, 
amely 2012. március 31-vel felmondás miatt lejár.  
 
Földi Pál képviselő: 
Véleménye az, hogy a legjobb megoldást kell választani a döntés meghozatalakor, hogy ne 
csorbuljon Fót lakóinak érdeke az ellátás színvonalának csökkenése, vagy átmeneti 
megszűnése esetén sem.   
 
Bukta András képviselő: 
Támogatja Szabó Mihály képviselő úr javaslatát, rendkívüli ülés keretében látja helyesnek a 
részletes tárgyalását az ügynek. Ha a Junimed Bt szerződésének meghosszabbítása nem 
lehetséges, önállóan kell megszervezni Fót ügyeleti ellátását.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Véleménye az, hogy Szabó Mihály képviselő úr javaslatának végrehajtása komoly 
akadályokba ütközik. Rövid a határidő már a különböző hivatali ügyek rendezésére, amely 
alapján folytathatná a Junimed Bt az ellátást. A szerződés elfogadására tesz javaslatot, 
amellett, hogy az eljárás törvényességét felül kell vizsgálni.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület elé került egy táblázat, amelyben a szavazások szabályai 
voltak feltüntetve a kistérségi költségvetés tárgyalásakor. Ott kiderült, hogy a közbeszerzés 
kiírásához a minősített többség elég. Ezért ezzel az indoklással véleménye szerint nem szabad 
a Kormányhivatalhoz fordulni.  
 
Ismerteti továbbá, hogy a fóti Képviselő-testület határozatai nem kerültek beépítésre a 
közbeszerzés kiírásába, és ebből egy olyan helyzet keletkezett, amelyet meg kell oldani a 
lakosság érdekében. Javasolja a feladat-ellátási szerződés szerinti sorrendben történő 
tárgyalást. A feladat átadásra került a Kistérség elnökének.  
A szerződés aláírásra került, a közbeszerzési értékhatárt nem éri el a szerződésben megjelölt 
összeg, és az, határozatlan idejű. Ehhez a feladatellátáshoz kapcsolódó fóti Szent Benedek 
utcai helyiség használati szerződésének is ennek kell megfelelnie.  
 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság felkérte az Önkormányzat jogászát, hogy a szerződést 
fogalmazza át, amely megtörtént. Ez kiosztásra került. A szerződéshez két módosító javaslata 
volt a bizottságnak:  
1./ kiegészülne azzal, hogy a Szent Benedek u. ingatlan helyiségét rendelkezésre bocsátjuk, 
úgy, hogy a mellékletben történik a meghatározás az ügyelet elhelyezésére.  
2./ A 8. pont kiegészülne a 2. sz. melléklettel, amelyben felsorolásra kerülnek azok eszközök, 
amelyek átadásra kerülnek a szolgáltató felé.  
3./ A 6./ pontban felsorolt szombat, vasárnap, munkaszüneti és ünnepnapokon 4-4 órában 
ellátott ügyeleti szolgáltatás, a szerződés szerint nem 4 órás szolgálatot jelent Göd esetében. 
Ennek alapján a használati szerződésben a 4-4 órát 8-8 órára javasolja kijavítani a bizottság. 
Az alapellátási szerződés szerint amennyiben Fót a helyiséget biztosítja, úgy a szolgáltató a 
központi ügyelet üzemeltetésén túl a normatívából ugyanaz az ellátás jár majd, mint Gödön.  
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Elmondja, hogy többször kijelentette a Képviselő-testület azt, hogy nem kívánja éjszaka 
ellátatlanul hagyni a települést. Ennek szükségességét a testület ismételten kinyilvánítja, és 
felkéri a Kistérségi Társulás elnökét, hogy ennek megfelelően módosítsa központi orvosi 
ügyelet ellátása tárgyában március 9-én kötött feladat-ellátási szerződést.  
 
Módosító javaslata a bizottságnak még, hogy erre két munkanapon belül szeretnének választ 
kapni a Kistérség elnökétől. Ha nem módosítja a feladat-ellátási szerződést, akkor a 2012. 
március 28-ai rendkívüli ülésén az ellátatlan órákra megoldást kell keresni.  
 
Javasolja, hogy a most kiosztott szerződés-tervezetet a Képviselő-testület fogadja el, a 
Polgármester írja alá, javasolják a határozati javaslatok elfogadását azzal a kiegészítéssel, 
hogy 2 napon belül kapjon választ az Önkormányzat, hogy elő lehessen készíteni az anyagot.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy az a szerződés, amely határozott időre szól, de nem 
szerepel benne a határidő dátum szerint, érvényes-e?  
A Kormányhivatalnál törvényességi észrevétel kérésére vonatkozó javaslatát fenntartja és 
szavazást kér róla.  
 
Dobsa Sándor, közbeszerzési szakértő:  
A feltett kérdésekre válaszolva elmondja, hogy a Kistérség közbeszerzési ügyeibe nem lát 
bele. Információja szerint a szerződéskötés és az eljárás felfüggesztés alatt van, amelyet az 
ajánlatkérő tett meg. A meglévő szerződés meghosszabbítására nincs jogszerű lehetőség, új 
szerződést lehet kötni. Fót város önálló szervezése esetén a közbeszerzési szabályokról 
tájékoztatást tud adni, ha van kérdés.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Amennyiben az ajánlatkérő valóban felfüggesztette az eljárást, akkor nem értelmezhető a 
napirend tárgyalásának oka.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fót önálló szervezése az orvosi ügyelet ellátása érdekében mennyiben érinti a közbeszerzési 
szabályokat?  
 
Dobsa Sándor, közbeszerzési szakértő:  
Fót város amennyiben ebben a témában közbeszerzést valósít meg, az nem ütközhet a másik 
közbeszerzéssel a törvény szempontjából. A szerződés értéke határozza meg az 
eszközbeszerzést, 8 millió Ft felett kötelező a közbeszerzés.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a korábbi szolgáltató, a Junimed Bt szerződése határozatlan időre szólt, amit 
felmondtak, a határozat visszavonásával nem kellene új szerződést kötni. Véleménye szerint a 
Kistérségi Tanács elnökének nincs joga a szerződéseket módosítani és aláírni. Csak a Tanács 
döntésének végrehajtása a kötelessége. A törvényességi ellenőrzésre irányuló kérelmet 
támogatja.  
 
Dobsa Sándor, közbeszerzési szakértő:  
Elmondja, hogy a határozatlan idejű szerződések esetén kell 48-al beszorozni a havi díjat. 
Határozott időre a teljes időre vonatkozó összeg határozza meg a szerződés értékét.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Határozott idejű szerződésről van szó jelen esetben, olyan módon, hogy nincs meghatározva a 
határnap. A szolgáltatás ellenértéke véleménye szerint nem konkretizált a jogvita idejére.  
 
Dobsa Sándor, közbeszerzési szakértő:  
A közbeszerzési törvény 30 napot enged eljárási időnek, 30 napos meghosszabbítással. Ami 
tovább tart, az már bírósági szakasz. A Döntőbizottság megtilthatja a szerződéskötést, vagy új 
eljárásra utasíthatja az ajánlatkérőt, új döntést írhat elő.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A kikötött összeg, amely 1 Ft híján 8 millió Ft. Kérdés, a 8 millió Ft mennyi időre szól?  
 
Dobsa Sándor, közbeszerzési szakértő:  
Attól függ mennyi a havi díj. Az összeg felélése után megszűnik a szerződés.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja Lévainé képviselő asszony javaslatához, hogy március 22-én kerüljön kézbesítésre a 
levél átvétellel igazolva, és attól kezdődően 2 napon belül várjuk a választ.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
Véleménye szerint a jogvita lefolytatása után célszerű a Kormányhivatalhoz fordulni 
törvényességi észrevétel kérése céljából. Tisztázásra javasolja azt, hogyha nem vezet 
eredményre a Kistérséggel a tárgyalás, és nem lenne lefedve minden időszakban Fót orvosi 
ügyelet tekintetében, akkor hogyan készüljön az Önkormányzat előterjesztése a korábbi 
ellátásnak megfelelő intézkedések megtételére, tehát adott esetben ki tudjon menni házhoz az 
orvos. Javasolja a „rendelő” szóhasználatot „ügyeleti helyiség”-re kijavítani a szerződésben.  
 
Dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
Elmondja, hogy a csatolt szerződés, haszonkölcsön-szerződés. A haszonkölcsön-szerződés 
ingyenes használatot biztosít. A Nemzeti vagyonról szóló most hatályos törvény kimondja, 
hogy önkormányzati tulajdont ingyenesen használatba csak közszolgáltatónak lehet adni. 
Önkormányzati vagyonra haszonkölcsön-szerződést kötni nem lehet. Haszonélvezeti 
szerződést lehet kötni, amelynek szigorú törvényi feltételei vannak. Vagyonrendeletben is 
benne van az ilyen esetre a haszonkölcsön-szerződés kötése. Felhívja a figyelmet a 
szerződésben foglalt tárgyi tévedésekre és hibás hivatkozásokra és ellentmondásokra, 
amelyek nem felelnek meg számtalan esetben a jogszabályoknak. Nem szolgálja Fót érdekét.  
Fontos közérdekből a közbeszerzési törvény értelmében is lehetőség van bizonyos 
könnyítésekre. Lehetőség van arra bizonyos esetekben, hogy ne pályázat útján, hanem 
meghívott, a rendkívüli helyzetre tekintettel kvázi gyorsított eljárásban tudjanak dönteni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Tájékoztat arról, hogy az ügyeleti helyiség nap közben rendelő. Dr. Orbán Győző háziorvosi 
rendelője.  
 
Dr. Szotyori Judith, jogi szakértő: 
Válaszában elmondja, hogy eddig is ebben a helyiségben működött az ügyelet. A tulajdonos 
az önkormányzat. ESZEPSZ használatában áll Alapító Okiratban foglaltak szerint is. Majd 
azon belül a háziorvosok használatába átadva, törvényi kötelezettség folytán alapellátás 
biztosítására, jelen esetben időszakra kapja használatba a helyiséget az ügyeleti ellátásra.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester:  
A módosító javaslatokat teszi fel szavazásra.  

1. Az 1. pontba kerüljön bele az 1. sz. mellékletre való utalás, amely az ügyeleti 
helyiségek felsorolását tartalmazza.  

Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

2. A 6. pontban munkaszüneti és ünnepnapokon a 4-4 óra helyett, 8-8 óra szerepeljen, 
illetve 8-16 óráig.  

Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

3. A 8. pontban utalás történjen a 2. sz. mellékletre, amely a helyiség-leltárt tartalmazza. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

4. A szerződést a módosításokkal egybeszerkesztve teszi fel szavazásra.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3tartózkodás mellett, Az 
orvosi ügyelet tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

103/2012. (III.21.) KT határozat  
Az orvosi ügyelet tárgyában 

(84. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy használati szerződést köt az 
Emergency Service Kereskedelmi és Egészségügyi Szolgáltató Kft-vel (1138 Budapest, Árva 
u. 22.) mint közfeladatot ellátó használóval az ESZEPSZ (2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
ingatlan helyiségeinek használatára, a szerződés alábbi pontjainak módosításával:  
 

- az 1. pontba kerüljön feltüntetésre az 1. sz. mellékletre utalás, amely tartalmazza az 
ügyeleti helyiségek felsorolását; 

- A 6. pontban munkaszüneti és ünnepnapokon a 4-4 óra helyett, 8-8 óra szerepeljen, 
illetve 8-16 óráig.  

- A 8. pontban történjen utalás a 2. sz. mellékletre, ahol a helyiség-leltárt tartalmazza a 
melléklet.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az előterjesztés határozati javaslat 1. pontja a módosításokkal, amelyben a rendelő helyett 
ügyeleti helyiség kerül, kikerül az a szó hogy „jelen”, az előterjesztés mellékletét képező 
módosításokkal elfogadott használati szerződés szerint.  
 
Földi Pál képviselő:  
Szorgalmazza hírlevél formájában tájékoztatni a lakosságot a változásról.  
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az 1. sz. pontot felteszi szavazásra a módosításokkal együtt.  
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„1./Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek u. 15. 
sz. alatti Egészségügyi Központban ügyeleti helyiséget biztosít az Emergency Service Kft. 
részére ügyeleti ellátás céljából az előterjesztés 2. sz. mellékletét képező szerződés szerint.” 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 2. pont fogalmazza meg, hogy két napon belül kérünk választ a Kistérség elnökétől.  
„2012. március 9-én kötött feladat-ellátási szerződés döntésének kézhezvételétől számított 2 
munkanapon belül kérünk választ”.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határidőnél javasolja, hogy a Kistérség elnökét a döntést követő napon, 2012. március 22-
én értesíteni kell az elfogadott döntésekről és a határozatainkról.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
Elmondja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát, amely a határozat 3. pontja lenne.  
Nemleges válasz esetén rendkívüli sürgősséggel saját erőből biztosítja a Képviselő-testület a 
le nem fedett időszakokra a korábbi ellátásoknak megfelelő ügyeletet. Javasolják, hogy a 
március 28-ai rendkívüli ülésre készüljön e tárgyban előterjesztés, anyagi forrását a kistérségi 
sorról javasolják biztosítani. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Lévai Sándorné módosító indítványáról kéri a képviselők döntését, amely szerint nemleges 
válasz esetén rendkívüli sürgősséggel saját erőből biztosítja a Képviselő-testület a le nem 
fedett időszakokra a korábbi ellátással azonos módon működő orvosi ügyeletet. A bizottság 
javasolja, hogy a március 28-ai ülésre készüljön e tárgyban előterjesztés, anyagi forrását a 
kistérségi sorról javasolják biztosítani.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslat szövegét a módosításokkal együtt javasolja elfogadásra és kéri a 
szavazást.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, Az 
orvosi ügyelet tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

104/2012. (III.21.) KT határozat  
Az orvosi ügyelet tárgyában 

(84. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Fót, Szent Benedek u. 
15. sz. alatti Egészségügyi Központban ügyeleti helyiséget biztosít az Emergency 
Service Kft. részére orvosi ügyeleti ellátás céljából az előterjesztés mellékletét képező 
használati szerződés szerint. 

2./ A Képviselő-testület ismételten kinyilvánítja annak szükségességét, hogy a hétköznapi 
nappali rendelési időn kívül Fóton is folyamatosan tartózkodjon ügyeletet ellátó orvos, 
és kéri a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnökét, hogy ennek  
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megfelelően módosítsa az általa a központi orvosi ügyelet ellátása tárgyában 2012. 
március 9-én kötött feladat-ellátási szerződést. Felkéri a Kistérségi Társulás elnökét, 
hogy a szerződésmódosítás lehetőségéről 2 munkanapon belül tájékoztassa Fót Város 
Önkormányzatát.  

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Dunakeszi 
Kistérség Többcélú Társulásának elnökét a szükséges intézkedések megtétele céljából 
sürgősséggel, 2012. március 22-én, és felhatalmazza az 1./ pontban megjelölt 
szerződés aláírására.  

 4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Fót lakosságának 
tájékoztatásáról az ügyeleti ellátás 2012. április 1-jétől érvényes rendjéről. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke értesítésére 
2012. március 22, a szerződés megkötésére és a lakossági tájékoztatásra a döntést követő 
5 napon belül.  

 
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat nélkül és 1tartózkodás mellett, Az 
orvosi ügyelet tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

105/2012. (III.21.) KT határozat  
Az orvosi ügyelet tárgyában 

(84. sz. anyag) 
 

1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 104/2012. (III.21.) sz. KT határozatban 
foglaltakra hozott nemleges válasz esetén, rendkívüli sürgősséggel saját erőből kívánja 
biztosítani az orvosi ügyeleti ellátást a kistérségi szerződésben le nem fedett időszakokra, a 
korábbi ellátásoknak megfelelően.  
 
2./  Felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. március 28-i rendkívüli képviselő-testületi 
ülésre készüljön e tárgyban előterjesztés az ellátás biztosításáról, melynek forrását a 
költségvetés kistérségi soráról kívánja fedezni.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, az ügyeleti ellátás folyamatosságának biztosításáról és anyagi 
fedezetéről készülő előterjesztés elkészítésére 2012. március 28-i képviselő-testületi ülés.  
 
 
Földi Pál képviselő:  
A lakosság tájékoztatását szorgalmazza, mert április 1-től megváltozik az ügyeleti rend és 
annak a véleményének ad hangot, hogy erre kevés lesz az idő.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A feladat-ellátási szerződésben szerepel egy telefonszám, amelyen akkor is lehet segítséget 
kérni, amikor az ambuláns rendelés már nincs, 23 órától másnap reggel 8 óráig. Ezen a 
számon kell kommunikálni, javasolja, hogy az automata mondja be a betegnek, hogy ezen a 
számon hívja az ügyeletet.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Javasolja, hogy a Polgármester asszony küldjön egy levelet a Kormányhivatalnak, amelyben a 
közbeszerzési eljárás jogszerűségéről kér hivatalos állásfoglalást.  
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„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyelettel kapcsolatos eljárásra 
és döntésre vonatkozó panaszával forduljon a Kormányhivatalhoz annak eldöntése érdekében, 
hogy az eljárás és a döntés jogszerű volt-e, vagy sem.” 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry Béla képviselő úr által indítványozott javaslatra kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: (ügyrendben) 
Szó szerinti jegyzőkönyvezést kér, az általa elmondott kisebbségi véleménye rögzítése 
érdekében.  
„Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az iménti határozatával úgy döntött, hogy 
a kistérség és az Emergency Service Kft. között létrejött, egyébként mindenki által 
jogszerűtlennek tartott szerződés, mely Fót város lakosságának egészségügyi ellátását 
kifejezetten hátrányosan érinti, a Képviselő-testület ezzel kapcsolatban nem kíván semmiféle 
törvényességi felügyeleti vizsgálatot kezdeményezni.”  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy a jogvita nem került lefolytatásra. Jogászi vélemények megfogalmazását kéri 
ebben az ügyben, amelyet a Kistérségi Társuláshoz küldjön meg a Hivatal. Pozitív 
visszajelzés hiányában lehet a Kormányhivatalhoz fordulni. Javasolja, hogy szavazzon a 
Képviselő-testület erről.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz Gráf Mihály képviselő úr javaslatáról, amely jogászi vélemények 
elkészítésére vonatkozik, amelynek a Kistérséghez történő eljuttatása határidejéül március 23-
át jelöli meg.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1tartózkodás mellett, Az 
orvosi ügyelet tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

106/2012. (III.21.) KT határozat  
Az orvosi ügyelet tárgyában 

(84. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 
Önkormányzat jogászai által készíttessen egy szakvéleményt arról, hogy a kistérségi orvosi 
ügyeleti közbeszerzési eljárás kiírása és döntése jogszerű volt-e, és erről tájékoztassa a 
Kistérségi Társulás elnökét 2012. március 23-ig.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Kistérségi Társulás elnökének értesítése a véleményről, 2012. 
március 23.  
 
Bukta András képviselő: (ügyrendben) 
A Kormányhivatalhoz történő törvényességi ellenőrzési kérelemről történt szavazást kéri 
megismételni, mivel nem tartózkodott a teremben.  
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Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy most szavazta meg a testület, hogy először a jogvitát lefolytatja és utána 
fordulunk a Kormányhivatalhoz.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: (ügyrendben) 
Csatlakozik Bukta András kéréséhez, és kéri, az előző szavazás visszavonását és az 
újraszavazást.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Felteszi a kérdést, hogyha megismételi a testület a szavazást, és eléri a minősített többséget, 
továbbá a jogvita megkezdése is elnyerte a minősített többséget, akkor mit kell tenni. 
Elmondja, hogy a bizottság felkérésére dr. Szotyori Judith jogi tanácsadó átdolgozta a 
szerződést, és a mai bizottsági ülésen már tárgyalható volt. Megköszöni dr. Szotyori Judith 
gyors munkáját és azt, hogy úgy állt a kérdéshez, hogy ez mindenképpen azonnal megoldandó 
feladat.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kihangsúlyozza, hogy Szabó Mihály képviselő kisebbségi véleménye csak a saját véleménye.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Kéri, hogy az ügyrendi szavazást a Polgármester asszony bonyolítsa le. Ha mindkét esetben a 
szavazás minősített többséget kap, párhuzamosan futhat egymás mellett.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Azt a véleményét fogalmazza meg, hogy a jogvitára vonatkozó határozat azért kapott 
többséget, mert a Kormányhivatalhoz való fordulás nem nyert többséget. Ha az többséget kap, 
fel sem vetődik az a kérdés, hogy jogvita legyen. Támogatja az ismételt szavazást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismételt szavazást rendel el arról, hogy az Önkormányzat hivatalos véleménykérés érdekében 
forduljon a Kormányhivatalhoz az orvosi ügyeleti közbeszerzési eljárás jogszerűségével 
kapcsolatban.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 5 ellenvélemény és 1 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
 

2. napirend: A Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új Városháza építése tárgyában  
  (83. sz. anyag)  

 
 
Fábry Béla  képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy a három lehetséges helyszínen kimutatott költségek a teljes 
költséget mutatják-e, és hol van fedezet rá?  
 
prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Elmondja, hogy a költségbecslés nem tartalmazza a tervezés díját,  ez ennél a nagyságrendnél 
nem perdöntő. Elmondja, hogy készített vázlatokat, kiszámolta az építés várható költségét. 
Elmondja, hogy a két drágábbik beruházáshoz programot készít, amelynek szerves része a 
forrás megjelölése. Most azt a döntést várja a testülettől, hogy melyik legyen a kiválasztott 
helyszín a háromból.  
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy az előterjesztés elkészítését megelőzte a tanulmány. A Bizottság azt a 
javaslatot tette, hogy a 2. sz. helyszínre javasolta a városháza felépítését, a II. sz. határozati 
javaslat a jelenlegi ABC területe és megköszönve a Főépítész úr műszaki, gazdasági, 
pénzügyi javaslatát a kidolgozásra, összefoglalóan hozzáfűzte a Bizottság, hogy ez egyesüljön 
egy olyan akciótervben, ahol felsorolásra kerül, hogy mikor mi következik, és az kinek a 
feladata lesz. Az akciótervet a májusi ülésre kéri a Bizottság.  
 
A másik javaslat az, hogy a területrendezési terven belül kérték, hogy a történelmi 
városközpontot kiemelje a tervező, hogy a „Pirog ház” és a „vasbolt tömb” helyére 
kidolgozásra kerüljön egy terv a júniusi ülésre. Mindezt azért került előre, hogy a 
községközpont koncepciójának elkészítése idejére legyenek konkrét elképzelések.  
 
Földi Pál képviselő:  
Kiegészítésül hozzáteszi, hogy nemcsak az a tömb, hanem a mostani Polgármesteri Hivatali 
épület is kerüljön bele a tervezésbe.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Felvázolja, hogy véleménye szerint a templom környezetét um. ki kellene nyitni, ezért a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által támogatott, ABC helyén épülő hivatal lezárná ezt a 
területet.  A három megoldás közül kell választani, ha jogilag megnyugtatóan lehetne 
rendezni a kérdést, akkor a Gyermekvárosban történő hivatali épület kialakítását támogatná, a 
legkedvezőbb anyagi ráfordítás miatt.  
 
Bukta András képviselő:  
Elmondja, hogy minden helyszínt támogatni tud, csak legyen végre már Hivatal több évtized 
után.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Úgy gondolja, hogy ezen a helyen épülő épület nem zárja el a templomra a rálátást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A volt Ökumenikus Iskola épülete  anyagi szempontból a legkedvezőbb megoldásnak látszik. 
Véleménye szerint most nem azt a helyzetet éli a város, hogy 1 milliárdos városházát kellene 
építeni. Aggodalmát fejezi ki, hogy végül nem lesz új városháza ismét néhány évig.  
 
prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Javaslatot fogalmaz meg, mely szerint a döntést halassza el a testület a konkrét akcióterv 
összeállításáig. Abból az anyagból kiderülhet, hogy melyik területnek van realitása 
Polgármesteri Hivatal építésére. Az anyag elkészítését a májusi képviselő-testületi ülésre 
tudja vállalni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Főépítész úr javaslatáról kéri a képviselők döntését egy akcióterv összeállításáról.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésvezetést Pozderka Gábor alpolgármester úr veszi át, 
Cselőtei Erzsébet polgármester asszony kimegy az ülésteremből.  
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 143/2012. sz. módosító 
határozatát teszi fel szavazásra.  
„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos részletes 
akciótervet (műszaki, gazdasági, pénzügyi) a feladat ellátásához szükséges infrastrukturális 
szükséglet figyelembevételével készíttesse el, és azt a megvalósítás ütemtervével együtt 
terjessze be a Képviselő-testület 2012. évi május havi rendes ülésére. 
Az akcióterv tartalmazza a határidőket, a felelősöket, a tervezés és kivitelezés összes 
szükséges lépését, a terület bővítésének lehetőségét.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1tartózkodás mellett, A 
Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új Városháza építése tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

107/2012. (III.21.) KT határozat  
A Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új Városháza építése tárgyában 

(83. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy - a 
Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló Városházát, amelyet a 1124/2, és 1124/3 Hrsz. 
telkeken szándékozik megépíteni. Felkéri a Polgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos részletes 
akciótervet (műszaki, gazdasági, pénzügyi) a feladat ellátásához szükséges infrastrukturális 
szükséglet figyelembevételével készíttesse el, és azt a megvalósítás ütemtervével együtt 
terjessze be a Képviselő-testület 2012. évi május havi rendes ülésére. 
Az akcióterv tartalmazza a határidőket, a felelősöket, a tervezés és kivitelezés összes 
szükséges lépését, a terület bővítésének lehetőségét. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, 2012. évi május havi képviselő-testületi ülés.  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 144/2011. sz. módosító határozatát teszi fel szavazásra.  
„A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 
területére, valamint az 1526, 1527, 1528/1. Hrsz.-ú telkek által lefedett területre készíttessen 
akciótervet és azt a megvalósítás ütemtervével együtt terjessze be a Képviselő-testület 2012. 
évi június havi rendes ülésére.” 
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1tartózkodás mellett, A 
Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új Városháza építése tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

108/2012. (III.21.) KT határozat  
A Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új Városháza építése tárgyában 

(83. sz. anyag) 
 
A Képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 
területére 1527 hrsz.-ú, valamint az 1526, 1528/1. hrsz.-ú telkek által lefedett területre 
készíttessen akciótervet és azt a megvalósítás ütemtervével együtt terjessze be a Képviselő-
testület 2012. évi június havi rendes ülésére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, 2012. évi június havi képviselő-testületi ülés. 
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A I. határozati javaslatra kéri a képviselők szavazatát, amely szerint a Gyermekváros területén 
lévő volt FÖKE Iskola területén legyen a Városháza.  
 
A Képviselő-testület 4 igen szavazattal,  5 ellenszavazat és 1tartózkodás mellett, A 
Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új Városháza építése tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

109/2012. (III.21.) KT határozat  
A Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új Városháza építése tárgyában 

(83. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete nem fogadja el azt a javaslatot, mely szerint a 
Polgármesteri Hivatal elhelyezése az Ökumenikus Iskola (FÖKE) volt épületének felújítása és 
átalakítása révén kerülne megoldásra.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirendi pont vitáját lezárja.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Elmondja, hogy a választások előtt több fóti lakossal beszélgettek, akik megfogalmazták azon 
véleményüket, hogy szeretnék, ha Fót egy élhető várossá válna, ahol az emberek egymással 
összefogva fejlesztik ezt a várost. Szomorúságának ad hangot, hogy véleménye szerint az 
utóbbi hónapokban az összefogást nem látja, hanem inkább a széthúzást tapasztalja. 
Megnyilvánult ez a kiemelt városi ünnepségek kapcsán is, többször szavazott a testület, és 
olyan mondatok hangzottak el, hogy ezekre semmi szükség, miközben az egyik legfontosabb 
erő lenne lehetőségeket biztosítani az embereknek, akik összefoghatnának.  
 
SZÜNET  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: (ügyrendben)  
Javasolja, hogy a 75. sz. anyagot vegye előre következő napirendnek a Képviselő-testület. 
Erről szavazást kér.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül -, elfogadva.  
 
 

3. napirend: Goldfa Bt méltányossági kérelme tárgyában (75. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a bizottsági véleményeket. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatát 
teszi fel szavazásra, amely szerint:  
„A Bizottság javasolja, hogy a Goldfa Bt. által fizetendő havi bruttó bérleti díjat a Képviselő-
testület – a 2011. évivel azonos összegben – 223.141.-forintban határozza meg.” 

Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  

A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság módosító javaslatát teszi fel szavazásra, amely 
szerint:  

„A Bizottság javasolja, hogy a Képviselő-testület a bérleti díjat 200.000 Ft bruttó összegben 
határozza meg a helyiség műszaki állapotára való tekintettel.” 
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Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

A határozati javaslat elfogadását indítványozza a módosítással együtt és kéri a szavazást.  

A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, a 
Goldfa Bt méltányossági kérelme tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

110/2012. (III.21.) KT határozat  
Goldfa Bt méltányossági kérelme tárgyában 

(75. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy helyt ad a Goldfa Bt. 
(2151 Fót, Kossuth L. u. 3 szám alatti üzlethelyiség bérlője) kérelmének, és 2012. április 
01-étől 2012. december 31-éig terjedő időszakra a 2151 Fót, Kossuth L. u. 3 szám alatti 
üzlethelyiségek bérleti díját bruttó 200.000,- Ft összegben határozza meg. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, 2012. március 21.  
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ alpontban foglaltak szerinti 

módosított bérleti szerződést kösse meg és írja alá a 66 m2 üzlettér és 77 m2 
raktárhelyiségekre.    

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. március 30 . 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1./ alpontban 

meghatározott módosításnak az Önkormányzat 2012 évi költségvetésébe történő 
átvezetéséről az alábbiak szerint az Önkormányzati egyéb helyiségek bérleti díja sor 
bevételi előirányzat és az Önkormányzati ingatlanok felújítási alapja sor előirányzat 
azonos összeggel csökkenjen. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: költségvetés módosítás az Önkormányzat költségvetésének 1. sz. 
módosításakor. 
 
 

4. napirend:   A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2011. évi   
                    LXXXVIII. törvény Fót városát hátrányosan érintő egyes megállapításai  
                  megváltoztatása tárgyában (53/A sz. anyag)  

 
Fábry Béla  képviselő: 
Kérdésként fogalmazza meg, hogy szavazhat-e valaki, aki érintett a napirend 
vonatkozásában? És ha igen, akkor kik azok?  
Az előterjesztésben foglaltak szerint a településfejlesztéseket hátrányosan érinti a 2oo m-es 
törvényi korlátozás. A salaklerakón, a temetőfejlesztésen és a 29ha valamilyen módon történő 
értékesítésén és fejlesztésén túl az egyéb területeken van-e a városnak valamilyen elképzelése 
a saját birtokain, fejlesztési céllal? 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy ez az előterjesztés nem erről szól. Az agglomerációs törvénynek 
és a mi hatályos településszerkezeti tervünknek átfedésben kell egymással lennie. A törvény 
azonban számos esetben ellentétes a város településszerkezeti tervével. Az előterjesztés 
ezekről a pontokról szól. Más településekkel együtt, akik szintén ilyen helyzetben vannak, 
kezdeményezhetjük a változtatást.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Az érintettek szavazásban való részvételével kapcsolatban Jegyző asszonytól várja a választ.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Elmondja, hogy az érintettség esetén alapszabály, hogy az érintettséget be kell jelenteni. A 
törvény felülvizsgálata azonban egy más kategória, mint a közvetlen érintettség.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy nem szeretne a Képviselő-testület más szabályokat behozni, a törvénnyel való 
különbözőség vitájáról van szó.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Érintettségét bejelenti, ezért nem kíván a szavazásban részt venni.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
A 200 m-es védőtávolságról szóló napirendnél már hónapokkal korábban is bejelentette, hogy 
érintett. Most is jelzi az érintettségét, és nem kíván a szavazásban részt venni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Korrektnek tartja az érintettek bejelentését.  
Elmondja, hogy egy fóti civil csoport felkérésére ismertet néhány gondolatot. A 9o-es 
években az előterjesztésben szereplő 2ooha földterület kiosztásra került. Már akkor tudható 
volt, hogy a 2oo m-es védőtávolság az akkori érvényes törvények szerint is érvényben volt. 
Ezeket a területeket kizárólag csak mezőgazdasági célra lehetett hasznosítani. A 
földkiosztással kapcsolatos peres ügyek elhúzódtak a 9o-es évek végéig. Ezeknek a 
területeknek a telekkönyvezése 2000. tavaszán valósult meg. 2001-től a tulajdonosok 
kezdeményezték, hogy a 2oom-es védőtávolságot a területről távolítsák el. Ez több 
alkalommal sikertelen volt, de az új Tesco területe, és a bánya területéig húzódó terület Fót 
gazdaságilag legértékesebb részévé vált. Ez kb 1ooha-os terület a védőtávolságot terhelve a 
földtulajdonosok részére nem ér semmit a gabonatermesztésen kívül. Amennyiben sikerül a 
védőtávolság eltörlését elérni, a terület 3-5 milliárd forintot fog érni. A képviselők többen is 
vannak, akik ilyen értelemben anyagilag is érintettek. Ismerteti az érintett területeket 
nagyságuk megjelölésével és az érintettséget megjelölve név nélküli felsorolásban.  
Javasolja, hogy ezen a területen továbbra is a mezőgazdasági tevékenység folytatódjék, ne 
szolgálja a magántulajdonosok vagyonának gyarapodását.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszként elmondja, hogy tárgyi tévedések sorozata van abban, amit Fábry Béla képviselő úr 
elmondott. Véleménye szerint a két város megállapodása nyomán olyan területek keletkeznek, 
ahol ipar, munkahely, kereskedelem teremtődhet, és Európában is szokásos módon az 
autópálya mentén alakulnak ki ezek az egységek. A területek mezőgazdasági termelésre nem 
nagyon alkalmasak gázvezetékek és egyebek miatt. Bejelenti, hogy kb 8oo m² területe van a 
07-es táblában, amely osztatlan közös tulajdon.  
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Bukta András képviselő: 
Javasolja, hogy éljen a Képviselő-testület a Polgármester útján petíciós jogával a törvény 
megváltoztatása érdekben. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Elmondja, hogy tévesek az adatok, amelyeket Fábry Béla képviselő úr elmondott.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kihangsúlyozza, hogy nem szeretnék megváltoztatni a jelenleg hatályos településszerkezeti 
terv szerinti besorolást. A törvény sorolta máshová. Erre a hibára szeretné felhívni a figyelmet 
az Önkormányzat, hogy a hatályos besorolások szerint legyenek ezek a területek besorolva.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Jelzi, hogy érti a felháborodást, ám a kérdés szempontjából nincs jelentősége. Véleménye 
szerint olyan változtatásokról van szó, ami a tulajdonosok részére jelentős vagyongyarapodás 
lehetőségét rejti magában és említést tesz, egy ún. zsarolásról, amikor egy kis területért 
valakinek az Önkormányzat nagyon magas összeget fizetett.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismételten elmondja, hogy nem akarnak változtatni semmin, minden maradna úgy, ahogy van 
a hatályos településszerkezeti tervben és az agglomerációs törvénnyel összhangba kerüljön.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Úgy gondolja, hogy miután felsorolt adatokat, amelyek nem is érintik a napirend tárgyát, s 
ezzel azt sugalmazza Fábry képviselő úr, hogy az itt ülő képviselőknek, rokonuknak van több 
hektár földtulajdona, és ezért szeretné szinkronba hozni a helyi szabályozási tervvel. A tények 
nem pont úgy vannak, valamint vélelmezi, hogy a városi free-fórumon szerepelni fog a 
földterületek és nevek felsorolása. Véleménye szerint, aki vádaskodik, nem ismeri a múltat, és 
a családokat. Fábry képviselő úr felszólalását politikai célú csúsztatásnak tartja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az ún. zsarolásra válaszul elmondja, hogy akkor ő maga képviselő volt a testületben, név 
szerinti szavazást kért, zárt ülés volt és jómaga nem szavazta meg a terület megvásárlását. Ám 
név nélkül elmondja, hogy 5 MSZP-s képviselő megszavazta a vásárlást. 9 szavazat volt, és 
úgy lett 10, hogy egy akkori MSZP-s képviselő elment autóval a hiányzó MSZP-s 
képviselőért, és úgy lett meg a 10 szavazat.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Elmondja, hogy 5 millió Ft-ért vásárolt az Önkormányzat területet és az ún. Barackosban 135 
millióért értékesített a Képviselő-testület területet. A város jelenlegi állapotáért a volt vezetést 
teszi felelőssé.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Személyes érintettség kapcsán él a hozzászólás lehetőségével. A személyével kapcsolatos 
megszólalásokat visszautasítja.  
 
Földi Pál képviselő: (ügyrendben)  
Kifejezi azt az óhaját, hogy a vicc határát súroló vitát az ülésvezető zárja le, mert nem az 
előterjesztéshez kapcsolódik közvetlenül a téma és parttalan vitává alakul át. Javasolja, hogy 
kezdődjék meg a szavaztatás. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Lezárja a vitát, és ismerteti az előterjesztés határozati javaslatát, amely véleménye szerint 
Bukta András képviselő úr módosító javaslatával összhangban van.  
 
Bukta András képviselő úr módosító javaslata alapján, éljen a Polgármester a felterjesztési 
jogával az illetékes miniszter felé a törvény megváltoztatására.  Erről a javaslatról szavazást 
indítványoz.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, A budapesti 
agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény Fót városát 
hátrányosan érintő egyes megállapításai megváltoztatása tárgyában, az alábbi határozatot 
hozta: 
 

111/2012. (III.21.) KT határozat  
A budapesti agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény Fót 

városát hátrányosan érintő egyes megállapításai megváltoztatása tárgyában 
(53/A sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a budapesti 
agglomeráció területrendezési tervéről szóló 2011. évi LXXXVIII. törvény Fót városát 
hátrányosan érintő egyes megállapításai megváltoztatása ügyében, éljen felterjesztési jogával 
az illetékes miniszter felé.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
5. napirend:  Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a    
                     Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések      
                     tárgyában (52/A. sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy az I. sz. határozati javaslatot a megfogalmazás szerint javasolták elfogadásra 
egy helyrajzi szám pontosítása után. A határozati javaslatok ismertetésére javasolja Csízik 
Melinda műszaki osztályvezetőt felkérni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy a szavazások szövegét Csízik Melinda műszaki osztályvezető olvassa fel.  
 
Csízik Melinda, Műszaki Osztály vezetője:  
Ismerteti a határozati javaslatok szövegét sorban. 
Az I. sz. határozati javaslat szövege: 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete a jelenleg joghatályos szabályozási terv szerint 
az egész történelmi városközpontra érvényes lakóépület építési tilalmat a 1028, 1029 és 1030 
hrszú, illetve az 1347-135o hrsz. alatti ingatlanokat tartalmazó tömbre javasolja feloldani.  
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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112/2012. (III.21.) KT határozat  
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jelenleg hatályos 
szabályozási terv szerint az egész történelmi városközpontra érvényes lakóépület építési 
tilalmat a 1028, 1029 és 1030 hrsz.-ú, illetve az 1347-1350 hrsz.-ú alatti ingatlanokat 
tartalmazó tömbre javasolja feloldani.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Ismerteti az. II. sz. határozati javaslat szövegét: 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete azt javasolja, hogy az Önkormányzat 
tulajdonában lévő 1526, 1527 és 1528/1 hrsz.-ú ingatlanokat tartalmazó tömbben 
elhelyezkedő, helyi védettség alatt álló „Pirok”-házról a védettséget leveszi, és a bontáshoz 
hozzájárul.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

113/2012. (III.21.) KT határozat  
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat tulajdonában 
lévő 1526, 1527 és 1528/1 hrszú ingatlanokat tartalmazó tömbben elhelyezkedő, helyi 
védettség alatt álló „Pirok”-házról a védettséget javasolja levenni és annak bontásához 
hozzájárul.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
Ismerteti a III. sz. határozati javaslat szövegét:  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hétvégi házas lakóházak 
építését lehetővé teszi, azzal a feltétellel, hogy a jelenleg hatályos beépítési paraméterek nem 
változnak, illetve egy tekintetben szigorodnak, hogy a megengedett beépítettséget egy 
épületen lehet kihasználni, melyben egy lakó, vagy egy üdülő rendeltetési egység helyezhető 
el. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, Fót 
város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési 
Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

 
114/2012. (III.21.) KT határozat  

Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 
Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
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(52/A. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy javasolja a hétvégi házas 
lakóház építésűek létesítését azzal a feltétellel, hogy a jelenleg hatályos beépítési paraméterek 
nem változnak, illetve egy tekintetben szigorodnak, hogy a megengedett beépítettséget egy 
épületen lehet kihasználni, melyben egy lakó, vagy egy üdülő rendeltetési egység helyezhető 
el. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
A IV. határozati javaslat szövegét felolvassa:  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete azt javasolja, hogy az erre vonatkozó jogi 
szakvélemény alapján támogatja a 1659 hrszú és alátörései területére tervezett szabályozási 
eljárás lefolytatását.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Bejelenti, hogy érintettség okán, nem vesz részt a szavazásban.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
A határozati javaslattal kapcsolatban elmondja, hogy a bizottság kérte egy anyag 
összeállítását, hogy a jelzett területtel kapcsolatban milyen intézkedések történtek, milyen 
tervek készültek erre a területre, és jogi szakvélemény megkérésének igénye is felmerült.  
Véleménye szerint az előterjesztés szöveges része nem áll kapcsolatban a határozati 
javaslatokkal, úgy látja, hogy az előző előterjesztésből került átmásolásra.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Csízik Melinda által korábban felolvasott határozati javaslatot bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Úgy gondolja, hogy 6 fő az egyszerű többség, a szavazásnál.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Bejelenti, hogy a IV. határozati javaslat szövegére érkezett szavazás eredménye: nem nyert 
többséget.  
 
Csízik Melinda, műszaki osztályvezető:  
Folytatja a határozati javaslatok ismertetését a szavazáshoz.  
Az V. sz. határozati javaslat elfogadását a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem támogatta, ezért 
felkéri Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnökét, hogy ismertesse a bizottság álláspontját.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát: „a bizottság az előterjesztés tárgyában 
kidolgozott V. sz. határozati javaslatot nem javasolja elfogadásra, a Képviselő-testület 
számára indítványozza továbbá, hogy kérje fel a polgármestert, hogy kezdeményezze a 
szerződés felbontását a szerződéskötést megelőzően született, vitatott településrendezési 
tervre vonatkozó képviselő-testületi határozatra hivatkozva.” 
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
Elmondja, hogy a testületi ülés előtt tárgyalta a bizottság az anyagot, mivel nem voltak az 
információk a birtokukban. Ezért nem támogatják a határozati javaslat elfogadását, kérik az 
összes erre vonatkozó anyagot, hogy vizsgálja meg a bizottság.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Az a véleménye, hogy a jelen határozatra vonatkozó javaslat a Tőzegesre vonatkozó 
határozati javaslatra is alkalmazható. Kérje be a Polgármester asszony az összes anyagot, a 
Kőhegyre vonatkozóan is és egészüljön ki a határozati javaslat szövege a Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság szakvéleménye alapján.   
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az előterjesztés V. sz. határozati javaslatának levételét javasolja a Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság javaslata alapján, és kéri erről a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

115/2012. (III.21.) KT határozat  
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52/A. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az 52/a sz. előterjesztés V. 
határozati javaslatát és felkéri a Polgármestert, hogy a „Kőhegyre” vonatkozó összes 
dokumentációt bocsássa a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság rendelkezésére átvizsgálás céljából.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
Csízik Melinda, műszaki osztályvezető:  
Folytatja a határozati javaslatok ismertetését a szavazáshoz.  
A VI. sz. határozati javaslat szövegét ismerteti:  
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem javasolja a Sátorfák, 
valamint a 0150 hrsz és alátörései, ingatlanokat tartalmazó, ma mezőgazdasági hasznosítású 
területeknek lakóterületté történő átminősítését.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz Csízik Melinda által ismertetett VI. sz. határozati javaslatról.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Fót város 
településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a Városfejlesztési Fórum 
állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

116/2012. (III.21.) KT határozat  
Fót város településrendezési eszközei korszerűsítése tervezési munkáit segítő, a 

Városfejlesztési Fórum állásfoglalásaira épülő önkormányzati döntések tárgyában 
(52/A. sz. anyag) 
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Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem javasolja a Sátorfák, 
valamint a 0150 hrsz. és alátörései, ingatlanokat tartalmazó, ma mezőgazdasági hasznosítású 
területeknek lakóterületté történő átminősítését.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester, prof. dr. Müller Ferenc főépítész  
Határid ő: azonnal. 
 
 

6. napirend: Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések II. ütem  
               tárgyában (60. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát, amely szerint az összes oktatási 
intézmény tekintetében a felújítási munkákat ütemezze át, illetve halassza el annak 
függvényében, hogy a központi költségvetés mely költségvetési szerv irányítását veszi át.  
Javasolja továbbá, hogy a Képviselő-testület az előterjesztést, mint tájékoztatót vegye 
tudomásul, indítványozza, hogy az intézmények érintésvédelmi vizsgálatainak érvényességét 
méresse fel és a 2012. évre aktuális feladatok meghatározására és ütemezésére, 
költségtervének elfogadására, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságot hatalmazza fel.  
Ismerteti továbbá, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javasolja a megvalósítást, 
stilisztikai hibákat javítottak csupán az előterjesztésben.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy az Ifjúsági Ház tekintetében a tűzvédelmi vizsgálatok érvényességével 
probléma van, ezért kéri javítani a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatát azzal, hogy 
érintésvédelmi, villámvédelmi és tűzvédelmi vizsgálatokra terjedjen ki a felmérés.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Véleménye szerint az iskolák karbantartására áldoznia kell az Önkormányzatnak, miután a 
fóti gyermekek fognak továbbra is ezekbe az iskolákba járni, figyelemmel arra is, hogy 
várhatóan a működtetési feladatokat a települések fogják ellátni, az iskolák szakmai 
irányításának átvételéről van szó. Javasolja a határozati javaslat eredeti formában történő 
elfogadását.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottság a véleményét úgy alakította ki, hogy a fejlesztés-beruházási 
döntés meghozatala után esedékes ügyekben, az ajánlattételi és egyéb eljárások a saját 
szabályzatunknak megfelelően történjen. Javasolják, hogy az „összességében legjobb 
ajánlatot adó” szerepeljen „a legelőnyösebb ellenszolgáltatást ajánló” helyett.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Javasolja, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozatának második része képezze a Kt 
határozatot, amelyben tudomásul veszi a tájékoztatót. Elmondja az intézményi felújítások első 
ütemének elfogadásáról már döntött a testület, ahol a Forfa Óvodára (tető, stb.) történt 
előirányzat biztosítása. Emellett ha az összes intézmény egyszerre történő felmérése 
megtörténik költségtervvel együtt, elfogadása esetén a Képviselő-testület az intézményi 
felújításban nagyot lépett előre. Javasolja a második részről a szavaztatást.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz az alábbi javaslatról.  
 



23 

 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmények műszaki 
felméréséről a tájékoztatót tudomásul veszi. Felkéri a polgármestert, hogy az intézmények 
érintésvédelmi, tűzvédelmi, villámvédelmi vizsgálatainak érvényességét méresse fel és a 
2012. évre aktuális feladatok meghatározására, ütemezésére, a költségtervének elfogadására a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottságot hatalmazza fel.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, Egyes fóti 
intézmények műszaki felmérését követő intézkedések II. ütem tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

117/2012. (III.21.) KT határozat  
Egyes fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések II. ütem tárgyában 

(60. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmények műszaki 
felméréséről a tájékoztatót tudomásul veszi.  
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az intézmények érintésvédelmi, 
tűzvédelmi, villámvédelmi vizsgálatainak érvényességét méresse fel és a 2012. évre aktuális 
feladatok meghatározására, ütemezésére, a költségtervének elfogadására a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottságot hatalmazza fel.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
7. napirend: Kiemelt városi rendezvények tárgyában (13/B sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata egybevágó. A 
Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata, a korábbi javaslatainak fenntartására 
vonatkozik két eltéréssel, a Költészet Napja Garay János Általános Iskolának 180 eFt-ot 
javasol, a Főzőversenyt pedig javasolja felvenni a kiemelt városi rendezvények közé 300 e Ft-
os keretösszeggel.  
 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslata szerint, egészüljön ki a javaslat 
azzal, hogy a KT az egyes városi rendezvények költségeinek fedezetére az önkormányzat 
költségvetésében elfogadott un. költségvetési igényt támogatásként nyújtja, melyet a 
továbbiakban a támogatási szerződésben meghatározott céllal és feltételekkel bocsát a 
rendezvényekért felelős támogatott részére. A rendezvény összköltségéről és/vagy a 
támogatásról az aktuális városi rendezvényt követően 60 napon belül, de legkésőbb 2013. 
január 31-ig kell a rendezvényért felelős és/vagy támogatott szervnek elszámolnia.  
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a soron következő városi 
rendezvények esetében a támogatás folyósítása érdekében a támogatási szerződéseket kösse 
meg és az Emberi Erőforrás Bizottság által jóváhagyott programterv birtokában a támogatást 
a rendezvényért felelős és/vagy támogatott részére utalja át.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május havi 
rendes ülésére az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. február 27. sz. 
önkormányzati rendelet módosítása érdekében a szükséges lépéseket tegye meg.  
Javasolja továbbá a bizottság, hogy a 2012. áprilisi rendes ülésre a civil szervezetek kulturális 
rendezvényei támogatása céljára kiírandó pályázatra vonatkozóan készüljön előterjesztés és 
javasolja a bizottság, hogy kérje fel a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a Marketing-
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kommunikációs csoport végezze el a kiemelt városi rendezvényekkel kapcsolatban 
valamennyi szükség szerinti adminisztrációt, koordinációt a tematikák bekérésével. 
 
 A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság a korábbi javaslatait fenntartja, kivétel a költészet 
napja, a Garay János Általános Iskola részére 180 e Ft-ot javasol, illetve a főzőversenyt pedig 
a kiemelt városi rendezvények közé javasolja felvenni 300 e Ft-os keretösszeggel.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak nem csak két ponton volt 
módosító javaslata, a februári ülésre beterjesztett javaslataikat fenntartják, de 4 pontban tértek 
el a beterjesztett anyagtól.  

1. Költészet napi rendezvény Garay Ált. Iskola 180 e Ft-ot, 
2. Városi gyermeknap, 600 e Ft-ot,  
3. Köztisztviselők napja, 300 e Ft-ot,  
4. Egyéb kulturális tartalékkeret, 300 e Ft-ot  

javasolt megállapítani a bizottság. Minden más javaslat elfogadásra került a bizottság által.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A városi rendezvények táblázatban feltüntetett összegeket soronként bocsátja szavazásra.  
Költészet napja 18o e Ft JÜSZB javaslat alapján.   
Szavazás eredménye: 5 igen szavazat, 5 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Költészet napja 100 e Ft EEB és PFB javaslat alapján.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett,- elfogadva.  
 
Tavaszi hadjárat 50 e Ft.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Városi gyermeknap 600 e Ft JÜSZB javaslat alapján.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 4 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Közalkalmazottak napja 400 e Ft.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Városi trianoni megemlékezés 180 e Ft.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
 
Köztisztviselők napja 300 e Ft.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
II. Paradicsomfesztivál 500 e Ft.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
44. Fóti Szüret, és 2. Fóti Fröccsfesztivál 2.300 e Ft.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
Regionális vers és prózamondó verseny 180 e Ft.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
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Adventi programok 600 e Ft.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Mindenki karácsonya 300 e Ft.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
100 éves Németh Kálmán Általános Iskola jubileumi rendezvénysorozat 600 e Ft.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 
Egyéb kulturális és tartalékkeret 300 e Ft (JÜSZB javaslat)  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
Egyéb kulturális és tartalékkeret 130 e Ft (EEB és PFB javaslat)  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 
A táblázat egyenként elfogadott sorait egyben teszi fel szavazásra.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, Egyes 
fóti intézmények műszaki felmérését követő intézkedések II. ütem tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

118/2012. (III.21.) KT határozat  
Kiemelt városi rendezvények tárgyában 

(13/B sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1./  A 2012. évi kiemelt városi rendezvények, kulturális események, feladatok rendjét az alábbiak 
szerint hagyja jóvá: 
 
 

Kiemelt városi rendezvény, 
évforduló 

Ideje Rendezésért felelős 
intézmény, szervezet 

Költségvetési 
igény 
Eredeti(I.25.) 

Módosított 
(II.22.) 

Költészet Napja április 11. Garay J. Ált. Iskola        100.000,- Ft 
 

100.000,-Ft 

Tavaszi hadjárat április 8. 
Húsvét vas. 

Polgármesteri Hivatal 
 

          60.000,-Ft 
 

50.000,-Ft 

Városi Gyermeknap 
 

május 26. FKKK        200.000,-Ft 
       

600.000,-Ft 

Közalkalmazottak Napja május 30. Polgármesteri Hivatal 
 

       400.000,-Ft 400.000,-Ft 

Városi trianoni megemlékezés június 4. FKKK        180.000,-Ft 180.000,-Ft 
Köztisztviselők Napja július 2. Polgármesteri Hivatal       150.000,-Ft 

 
300.000,-Ft 

 
II. Paradicsomfesztivál augusztus 25. Polgármesteri Hivatal 

 
      1.500.000,-Ft 

 
500.000,-Ft 

 
Fóti Szüret 44.  
és Fröccsfesztivál 

szeptember 16. 
 

FKKK 
Polgármesteri Hivatal 

     3.000.000,- Ft 
 
 

2.300.000,- 
Ft 
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Regionális vers-és prózamondó 
verseny 

november 10. Németh Kálmán Általános 
Iskola 
 

        180.000,- Ft 180.000,- Ft 

Adventi programok 
 

december 2-23. Polgármesteri Hivatal          600.000,-Ft 600.000,-Ft 

Mindenki Karácsonya december 22-
23. 

Népművészeti 
Szakközépiskola 

        300.000,-Ft 300.000,-Ft 

100 éves a Németh Kálmán Ált. 
Iskola 

2012/2013. 
tanév 

Németh Kálmán Általános 
Iskola 

         700.000,-Ft 600.000,-Ft 

Egyéb kulturális tartalék keret   Polgármesteri Hivatal         130.000,-Ft 130.000,-Ft 
Összesen         7.500.000,-Ft 

         (bruttó) 
6.240.000 Ft 
bruttó 

 
2./ felkéri a Polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban megjelölt pénzösszegnek az 
önkormányzat 2012. évi költségvetésébe történő betervezéséről. 
 
3./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az egyes városi rendezvények 
költségeinek fedezetére az önkormányzat költségvetésében elfogadott un. „költségvetési 
igényt” támogatásként kívánja nyújtani, melyet a továbbiakban a támogatási szerződésben 
meghatározott céllal és feltételekkel bocsát a rendezvényekért felelős (támogatott) részére. A 
rendezvény összköltségéről és/vagy a támogatásról az aktuális városi rendezvény után 6o 
napon belül, de legkésőbb 2013. január 31-ig kell a rendezvényért felelős és/vagy támogatott 
szervnek elszámolnia.  
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a soron következő városi 
rendezvények esetében a támogatás folyósítása érdekében a támogatási szerződéseket kösse 
meg, és az Emberi Erőforrás Bizottság által jóváhagyott programterv birtokában a támogatást 
a rendezvényért felelős és/vagy támogatott részére történő átutalásról gondoskodjon.   
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2012. május havi 
rendes ülésére az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. február 27. sz. 
önkormányzati rendelet módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a JÜSZB javaslatát, hogy a főzőversenyt a kiemelt városi rendezvények közé 
javasolja felvenni 3oo e Ft-os keretösszeg biztosításával.  
 
Földi Pál képviselő: (ügyrendben)  
Bejelenti érintettségét, emiatt nem vesz részt a szavazásban.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Pontosítja a véleménylapon szereplőket. 1. A főzőverseny kerüljön a kiemelt városi 
rendezvények körébe, 2. A 3oo e Ft-os keretösszeg nem kapott támogatást.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a javaslathoz forrást is biztosítani kell, és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
véleménye nélkül nem szavazhat be forrást a testület a költségvetés nélkül. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A civil keretre utalva elmondja, hogy a civil rendezvényekre ebből lehet támogatást kiutalni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Szavazást javasol a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság javaslata alapján.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
A civil alap felhasználását javasolja a Főzőverseny céljának támogatása érdekében, amelyben 
a Főzőverseny abszolút prioritást élvez. Úgy látja, hogy a kiemelt városi rendezvények az 
önkormányzat által megrendezett programoknak kell bekerülniük.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A forrás tekintetében elmondja, hogy már januárban tárgyalta a testület a táblázatot, amelyből 
levonásra kerültek tételek. Ebbe a 3oo eFt-os költségkeret belefér.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Javasolja, hogy más kiemelt kategóriák mellett a Főzőverseny is legyen egy kiemelt 
rendezvény, amely ismertséget és rangot tudott hozni a városnak.  
 
Bukta András képviselő: 
Javasolja, hogy tegyen kivételt a testület ezzel a civil rendezvénnyel kapcsolatban.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz arról, hogy a Főzőverseny kerüljön be a kiemelt városi rendezvények 
körébe.  
 
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal, 2 ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, a 
Kiemelt városi rendezvények tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 

119/2012. (III.21.) KT határozat  
Kiemelt városi rendezvények tárgyában 

(13/B sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a fóti Főzőverseny 
rendezvényt a kiemelt városi rendezvények között szerepelteti és 3oo e Ft-os keretösszeg 
biztosításával támogatja.   
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
Földi Pál képviselő:  
Köszönetét fejezi ki a Főzőverseny kiemelt városi rendezvények közötti szerepeltetését, 
amelyet megtiszteltetésnek tart, és amely az összefogásról szól, mert ez Fót város 
hagyománya, amelyen számtalan szervezet és intézmény részt vesz.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Költségkeretnek 3oo e Ft-ot javasol a főzőverseny támogatására.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szabó Mihály javaslatát bocsátja szavazásra.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett – elfogadva.  
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Fábry Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a Képviselő-testület kérje fel a polgármestert, hogy a következő képviselő-
testületi ülésen tegyen javaslatot arra, hogy a költségvetés mely soráról tudjuk biztosítani az 
összeget.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Fábry Béla képviselő úr indítványáról kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
Véleménye szerint van rá keret, a kiemelt városi rendezvények során lévő összegből javasolja 
finanszírozni. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Javasolja, hogy a civil alap soráról kerüljön elvonásra ez az összeg.  
 
Bukta András képviselő: 
Általános tartalékkeretet javasolja a Főzőverseny támogatására.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást kezdeményez Lévai Sándorné képviselő asszony javaslatáról, amely szerint a civil 
alap soráról kerüljön elvonásra a 3oo e Ft keretösszeg.  
 
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, a Kiemelt 
városi rendezvények tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

120/2012. (III.21.) KT határozat  
Kiemelt városi rendezvények tárgyában 

(13/B sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a „főzőverseny” kiemelt 
városi rendezvény 3oo e Ft-os támogatása a civil alap soron szerepeltetett keretből kerüljön 
elvonásra.  
Felkéri a Polgármestert, hogy a támogatást fenti módon szerepeltesse a költségvetés soron 
következő módosításában.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozatát bocsátja szavazásra, amelynek szövege a 
napirend elején rögzítésre került (A 118/2012. sz. határozat 3./ és 4./ pontja rögzíti). 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenvélemény nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Szavazásra bocsátja a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság azon javaslatát, hogy a civil szervezetek 
támogatására kiírandó pályázattal kapcsolatban készüljön előterjesztés a Képviselő-testület  
2012. évi április havi ülésére.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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Szavazásra bocsátja a 132/2012. sz. Pénzügyi Fejlesztési Bizottság határozatot, mely szerint a 
Marketingkommunikációs csoport végezze el a kiemelt városi rendezvényekkel kapcsolatos 
valamennyi szükség szerinti adminisztrációt és koordinációt, tematikák bekérésével.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A táblázatban szereplő és elfogadott összegekre és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
határozatokról, mint módosító indítványokról egyben kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Kiemelt városi rendezvények tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

121/2012. (III.21.) KT határozat  
Kiemelt városi rendezvények tárgyában 

(13/B sz. anyag) 
1. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2012. áprilisi rendes ülésre a civil 

szervezetek kulturális rendezvényei támogatása céljára kiírandó pályázatra 
vonatkozóan készüljön előterjesztés.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a kiemelt városi rendezvényekkel 
kapcsolatban a Marketing-kommunikációs csoport végezze el valamennyi szükség 
szerinti adminisztrációt, koordinációt és tematikák bekérését.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, a 3/2012. sz. önkormányzati rendelet módosítására 2012. május havi 
rendes képviselő-testületi ülés, a civil szervezetek rendezvényeinek támogatására 2012. 
április havi rendes képviselő-testületi ülés.  
 
 
8. napirend: Környezetterhelési díjról szóló többször módosított rendelet módosítása   
                     tárgyában (31/A. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Összefoglalja a környezetterhelési díjról szóló szabályozás lényegét. Megfizethetetlennek 
tartja a törvény által meghatározott díjat bármely család számára, szorgalmazza azok számára 
is a csatornabekötést, akik még ezt nem tették meg. Felhívja a figyelmet arra, hogy a 
szippantó számlákkal igazolt szennyvíz elszállítás csökkenti a díjat. Elmondja, hogy az 
Önkormányzat szeretné a terhektől megóvni a lakosságot, erről szól a rendelet módosítása.  
Ismerteti a bizottságok véleményét, amely szerint az „A” variánst ajánlják elfogadásra, amely 
szerint 2012-re környezetterhelési díjat 8o %-kal csökkenti a Képviselő-testület, így 3.6oo Ft 
helyett 720 Ft-ba fog kerülni a környezetterhelési díj köbméterenként.  
 
Szavazást indítványoz az előterjesztésben rendeleti javaslatként az „A” variánsként 
megfogalmazottakról.  
 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
7/2012 (III.23.) számú rendeletét  

a környezetterhelési díjról szóló 18/2010. (XII.14.) sz. rendelettel módosított 12/2004. 
(V.19.) sz. rendelet módosításáról. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazást indítványoz arról, hogy a lakosság tájékoztatása érdekében jelenjen meg részletes 
tájékoztatás a környezetterhelési díjról az önkormányzati újságban. 
 
A Képviselő-testület 11 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a 
Környezetterhelési díjról szóló többször módosított rendelet módosítása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

122/2012. (III.21.) KT határozat  
Környezetterhelési díjról szóló többször módosított rendelet módosítása tárgyában. 

(31/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzati újságban környezetterhelési díj változásáról részletesen tájékoztassa a 
lakosságot.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság indítványozza, hogy a 2013. évi szociális célú teendők 
előkészítésére készüljön előterjesztés a Képviselő-testület 2012. évi szeptember havi rendes 
ülésére.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a 
Környezetterhelési díjról szóló többször módosított rendelet módosítása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

123/2012. (III.21.) KT határozat  
Környezetterhelési díjról szóló többször módosított rendelet módosítása tárgyában 

(31/A. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a 2013. évre 
vonatkozóan  a díjkedvezmény szociális szempontrendszerének előkészítésére készüljön 
előterjesztés a Képviselő-testület 2012. évi szeptember havi rendes ülésére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
9. napirend: Városarculat terveztetése tárgyában (63/a. sz. anyag)  
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság az anyagot levételre javasolta, és a következő 
testületi ülésre az érintettek meghívásával és részvételével történjen döntés. Szavazásra 
bocsátja a javaslatot.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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10. napirend:  Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának 
módosítása tárgyában (67. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Tájékoztatja jelenlévőket az előterjesztésben foglaltakról. A bizottság a határozati javaslatot 
elfogadásra javasolja.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, Az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának módosítása tárgyában, az alábbi 
határozatot hozta: 
 

124/2012. (III.21.) KT határozat  
Az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, Társulási Megállapodásának módosítása 
tárgyában  

(67. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja és jóváhagyja az 
Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi 
Önkormányzati Társulás 2011. november 16. napján megtartott Társulási Tanácsülésén 
megszavazott Társulási Megállapodás módosítását, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy 
ezen döntésről tájékoztassa a Társulást. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal.  
 

 

11. napirend: Az Öreghegyi és a Keleti M. utcában lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek    
                       üzemeltetés szüneteltetésének kérése tárgyában (74. sz. anyag)  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a bizottságok elfogadásra javasolták, hogy szüneteltessük a szelektív 
gyűjtőszigeteket a körülmények miatt, a lakosok nem arra használják, amire a rendeltetésük 
szól, hanem lomokat hordanak oda.   
 
Bukta András képviselő: 
Javasolja, hogy gyakrabban ürítsék a tárolókat. Nem tartja szerencsésnek, hogy folyamatosan 
szüntetjük meg a szigeteket.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válasza szerint nem a szelektív szeméttől van a probléma, hanem az oda nem illő lerakott 
dolgoktól, amelyeket lomtalanításkor kellene elvitetni.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Egyetért azzal, hogy a problémát az okozza, hogy nem a szelektív hulladék gyűjtőbe való 
szemét van lerakva a szigetekhez.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A szelektív szemét lerakása nincs korlátozva mennyiségileg.  
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Pozderka Gábor alpolgármester:  
A képviselők részére módosító indítvány nem érkezett, ezért az eredeti határozati javaslatról 
kér szavazást. 
 
A Képviselő-testület 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, Az 
Öreghegyi és a Keleti M. utcában lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetés 
szüneteltetésének kérése tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

125/2012. (III.21.) KT határozat  
Az Öreghegyi és a Keleti M. utcában lévő szelektív hulladékgyűjtő szigetek üzemeltetés 

szüneteltetésének kérése tárgyában 
(74. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kinyilvánítja azon szándékát, hogy a 
Zöld Híd Régió Kft. által üzemeltetett P1013 kódszámú (Öreghegyi u.) szelektív 
hulladékgyűjtő sziget működését az üveggyűjtő konténer kivételével, míg a P1009 kódszámú 
(Keleti M. u.) szelektív hulladékgyűjtő sziget teljes működését ideiglenes hatállyal 
szüneteltetni kívánja. Felkéri a Zöld Híd Régió Kft-t, hogy a hulladékgyűjtő szigeten lévő 
konténereket a szüneteltetés idejére szállítsa el. 
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft 
ügyvezetőjét, hogy az ideiglenesen megszüntetett hulladékgyűjtő szigethez helyezzen ki 
„Szemét lerakása tilos!” figyelmeztető táblát, amelyen kerüljön feltüntetésre, hogy mi a 
szüneteltetés oka.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Zöld Híd Régió Kft. és a Fóti Közszolgáltató Kft. részére a KT 
határozat megküldése tekintetében. 
 

12. napirend: Magyar Posta Zrt. 2151 Fót, Március 15 u. 41 sz. alatti posta helyisége        
ügyében írott levele tárgyában (76. sz. anyag)  

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleményét, amely szerint tájékoztassák a Magyar 
Posta Zrt.-t arról, hogy a felújítási munkák összege az Önkormányzat 2012. évi 
költségvetésébe nem került betervezésre, ezért a felújítást a Képviselő-testületnek ebben az 
évben nem áll módjában elvégeztetni, de a 2013. évi költségvetés tervezése során a felmerült 
igény figyelembe vételre kerül. 
 
 
Szavazást indítványoz a módosító indítványról.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, Magyar 
Posta Zrt. 2151 Fót, Március 15 u. 41 sz. alatti posta helyisége ügyében írott levele tárgyában, 
az alábbi határozatot hozta: 
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126/2012. (III.21.) KT határozat  
Magyar Posta Zrt. 2151 Fót, Március 15 u. 41 sz. alatti posta helyisége ügyében írott  

levele tárgyában 
(76. sz. anyag) 

 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy tájékoztassa a 
Magyar Posta Zrt.-t ( 2151 Fót, Március 15 u. 41.) arról, hogy a felújítási munkák összege az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetésébe nem került betervezésre, ezért a felújítást a 
Képviselő-testületnek ebben az évben nem áll módjában elvégeztetni, de a 2013. évi 
költségvetés tervezése során a felmerült igény figyelembe vételre kerül. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
13. napirend: Fót Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének tárgyában  
                       (77. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a bizottságok elfogadásra javasolják a határozati javaslatot, hozzászólás, 
módosító indítvány nincs, az eredeti határozati javaslatra kéri a szavazást.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, 1ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Fót Város 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 

127/2012. (III.21.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének tárgyában 

(77. sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja jelen 
előterjesztés 1. számú mellékletét képező „Fót Város Önkormányzatának 2012. évi 
közbeszerzési terve” című dokumentumot. 
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy az 1./ alpontban 
meghatározott dokumentum közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: közbeszerzési terv közzététele 2012. március 30. 
 
 
14. napirend: Művelődési Ház felújítása tárgyában (79. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a bizottságok elfogadásra javasolják, a határozati javaslatra változtatás nélkül 
kéri a képviselők szavazását.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a Művelődési 
Ház felújítása tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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128/2012. (III.21.) KT határozat  
Művelődési Ház felújítása tárgyában 

(79. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja jelen előterjesztés 
mellékletét képező - Művelődési Házat (2151 Fót, Vörösmarty tér 3. szám) felújítására 
tárgyában megalkotott - engedélyezési tervdokumentáció elkészítés vonatkozó – szerződés-
tervezetet. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. március 21. 
 
2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. alpontban meghatározott tervezési 
szerződést kösse meg és írja alá. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. március 26. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. alpontban meghatározott tervezési szerződés 
fedezetére bruttó 1.371.600.- Ft összeget biztosít az Önkormányzat elfogadott költségvetése 
II.2. fejezete Művelődési Ház felújítása sora terhére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. március 21. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Művelődési Házat (2151 Fót, Vörösmarty tér 3. 
szám) felújítása tárgyában készítendő kiviteli tervdokumentáció fedezetére bruttó 3.200.000.- 
Ft összeget biztosít az Önkormányzat elfogadott költségvetése II.2. fejezete Művelődési Ház 
felújítása sora terhére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: 2012. március 21. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szünetet rendel el.  
 
SZÜNET  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelenlévő képviselők száma 8 fő, az ülés határozatképes.  
 
 
15. napirend: Az All Haus Depot Kft. névhasználati kérelme tárgyában (66. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy egy módosító indítvány érkezett, hogy az engedély időtartama a fóti telep 
üzemeléséig szól.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatra kéri a szavazást a módosítással egybeszerkesztve.  
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, Az All Haus 
Depot Kft. névhasználati kérelme tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
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129/2012. (III.21.) KT határozat  
Az All Haus Depot Kft. névhasználati kérelme tárgyában 

(66. sz. anyag) 
 
1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy engedélyezi az All Haus 
Depot Kft (székhely: 2730 Albertirsa, Homokrész I. kerület 188.) számára a „Fóti” 
városnévnév használatát az alábbiak szerint: 
2. A jogosult: All Haus Depot Kft (székhely: 2730 Albertirsa, Homokrész I. kerület 188.)  
2.1. Az engedélyezett tevékenység: a cég fióktelepének elnevezése, 
2.2. Az engedélyezett tevékenység célja: a 2151 Fót, Kossuth köz 1. alatt található volt tüzép 
telep újraindítása, építőanyag értékesítése, 
2.3. Az engedély időtartama:  a fóti TÜZÉP telep üzemeléséig,   
2.4.1. A Képviselő-testület felhívja az engedélyes figyelmét arra, hogy kiadott engedélyt 
vissza kell vonni, ha 
- a használat vagy annak célja, módja és körülményei Fót Város Önkormányzata és a város 
lakosságának jogait, jogos érdekeit sérti, vagy veszélyezteti, továbbá,  
- a tervezett használat módja vagy körülménye méltatlan az Önkormányzathoz, vagy 
- a tervezett használat célja vagy módja az Alkotmányba - 2012. január 1. napjától az 
Alaptörvénybe, - vagy más jogszabályba ütközik. 
- a rendelet 2. §-ában meghatározott szervezet bejegyzését az illetékes bíróság elutasítja, vagy 
a jogerős bejegyzésről szóló bírósági döntést 15 napon belül nem mutatja be. 
 
2.4.2. A Képviselő-testület a kiadott engedélyt visszavonhatja, ha 
- a felhasználó az engedélyben meghatározott feltételeket, előírásokat - legalább kettő 
alkalommal, bizonyítható módon, - megsérti. 
- a felhasználó (engedélyes) azt a tevékenységet, melyhez az engedélyt megkapta már nem 
folytatja, illetve működését jogutód nélkül megszünteti. 
2.5. A Képviselő-testület a következő egyéb kikötéseket és előírásokat teszi:  
Az All Haus Kft. ügyvezetője a Budapest Környéki Törvényszék, mint cégbíróság jogerős 
döntését követő 15 napon belül köteles a döntést – teljes terjedelmében, - a Polgármesteri 
Hivatalban bemutatni. 
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről írásban értesítse az All Haus 
Depot Kft ügyvezetőjét. 
Felelős: polgármester 
Határid ő: azonnal, az All Haus Depot Kft. ügyvezetőjének értesítésére: a döntést követő 
8 napon belül. 
 
 
16. napirend: A volt mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú)  
                        történő elcserélése tárgyában megalkotott szerződések jóváhagyása tárgyában 

  (28/a. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A JÜSZB javaslatait ismerteti, amely szerint: a szerződő felek nevei és adatai a 
jogszabályoknak megfelelően kerüljenek feltüntetésre a szerződésben. Az 5. pontból kerüljön 
ki a „használatba” szó. A támogatási szerződés 6. pontjában az elszámolás határideje 2014. 
augusztus 31. napja legyen. A 15. pontban a 13. pont helyett a 14. pontra kell hivatkozni 
 
A 16. pontban a 13. pont helyett a 14. pontra kell hivatkozni. 
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dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
Elmondja, hogy a pontok változása már javításra került, csak a Hivatalba a még ki nem 
javított példány jött be. Az Egyházhoz a javított példány ment ki és azt el is fogadták.  
 
A 18. pont a testület kérésére került bele a szerződésbe, amely szerint a felek a megváltozott 
tulajdoni viszonyok miatt elsődlegesen tárgyalás útján keresnek megoldást.  
 
A 19. pontban a felmerült költség az ingatlan nyilvántartási eljárásra vonatkozik.   
 
A 21. ponthoz: Az egyház belső szervezeti rendszerét jelöli a meghatározás, a központi 
nyilvántartás átvezetésére vonatkozóan a miniszteri rendelet nem jött még ki, jelenleg még 
egyház. Nincs végrehajtási rendelet.  

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Több hozzászólás nem lévén, a bizottsági módosító indítványok szavaztatását kezdi meg.  
 
A támogatási szerződés 6. pontjában az elszámolás határideje 2014. augusztus 31. napja 
legyen. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Hívjuk fel a szerződő fél figyelmét, hogy a saját adatait pontosítsa. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Elmondja, hogy csak az ingatlan csere-szerződést szingálja, mert azért ő vállalja a 
felelősséget. A költségvetést érintőt nem jegyezheti ellen.  
 
Földi Pál képviselő:  
Kéri, hogy a szerződéseket az ügyvédnő minden esetben láttamozza. (dr. Szotyori Judith 
válasza: minden szerződést láttamoz.) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata, hogy az ingatlant a Képviselő-testület nyilvánítsa 
forgalomképessé.  Javasolja továbbá az elszámolás határidejének 2014. augusztus 31. napja 
legyen.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Az egyházi adatokról az a véleménye, hogy rossz adatokat adtak le. A törvény jelenlegi 
változtatása alapján más nyilvántartásban vannak az egyházak, más a nyilvántartási számuk 
is. Nem lesz külön nyilvántartási száma a Fóti Római Katolikus Egyházközségnek. 
Véleménye szerint évekig el fog húzódni ez az építkezés, és az az összeg, amit az 
Önkormányzat fizet, a saját számlánkon is kamatozhatna addig, amíg nem használják fel a 
pénzt.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Úgy látja, hogy a szerződéskötésnél minden szerződő fél a saját adatait köteles ellenőrizni és 
aláírásával igazolni annak hitelességét.  
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dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
Elmondja, hogy három nappal korábban még a plébános úr előtt sem voltak ismertek azok az 
adatok, amelyeket a Fóti Római Katolikus Egyházközség hivatalosan használhat.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy azért ragaszkodott az egy összegben történő kifizetéshez az Egyház, mert ha 
a most induló pályázaton, nem nyer forrást, akkor is elindul az óvodaépítés, az ehhez 
szükséges feltételeket elő kell készíteni (telekvásárlás, tervezés stb.). Az építés beindításához 
a saját felettes szerve beleegyezése is szükséges, ehhez a megfelelő önrész felmutatását kérik. 
Ehhez kell a 27 millió Ft-os támogatás.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Az a véleménye, hogy a birtokba adás, magába foglalja a tulajdonjogot és a használat jogát is.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:   
A birtokba adás nem feltétlenül jelenti a tulajdonjog átszállást.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A módosító javaslatok szavazásának folytatása:  
 
Az EEB és PFB módosító javaslata, hogy a támogatási szerződésben a 6. pontban az 
elszámolás határideje: 2014. augusztus 31. legyen.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
JÜSZB javaslata, hogy hívjuk fel a szerződő fél figyelmét, hogy a saját megnevezését, adatait 
figyelmesen tekintse át, ha kell, pontosítsa.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodással, - elfogadva.  
 
A támogatási szerződés 4. pontjában a JÜSZB ütemezni kívánja az összeget, amellyel 
támogatja az Önkormányzat az óvodaépítést. Szavazásra bocsátja a javaslatot.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A szerződést, dr. Szotyori Judith ügyvédi iroda jegyezze ellen – a javaslat szerint.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 7 ellenszavazattal, és 1 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
 
A 7. pont egészüljön ki azzal, hogy „külön jogérvényesítés nélkül” – a javaslat szerint.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A támogatási szerződésre a módosításokkal együtt kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az 5. pontból kerüljön ki a „használatba” szó.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
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A 6. pont egészüljön ki azzal, hogy „legkésőbb 2017. március 21-ig” történjen meg a 
használatbavétel.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 15. pontban a 13. pont helyett a 14. pontra kell hivatkozni. 
A 16. pontban a 13. pont helyett a 14. pontra kell hivatkozni. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 18. ponttal kapcsolatban a Bizottság javasolja annak átgondolását, hogy milyen biztosítékot 
volna célszerű kikötni a támogatást, illetve az elcserélt ingatlanokat érintő projekt 
meghiúsulása esetére. Amennyiben az Önkormányzat nem kíván biztosítékot kikötni, akkor a 
18. pont felesleges a szerződésben. 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A 19. pont módosuljon akként, hogy a „felmerülő költségeit mindkét fél maga viseli.” 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, 4 ellenvéleménnyel és tartózkodás nélkül, - 
elfogadva.  
 
A 21. pontban a Tulajdonos nem egyház, hanem belső egyházi jogi személy (korábban már 
történt erről szavazás).  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Az ingatlancsere-szerződést a módosításokkal együtt teszi fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 

130/2012. (III.21.) KT határozat 
A volt mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú) történő 

elcserélése tárgyában megalkotott szerződések jóváhagyása tárgyában 
(28/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a volt mozi ingatlan (1020 hrsz-
ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú) történő elcserélése tárgyában létrejövő 
szerződés mellékleteit az alábbi kiegészítésekkel. 
 

1. A támogatási szerződés 7. pontja egészüljön ki „külön jogérvényesítés nélkül” 
kitétellel.  

2. Az ingatlancsere-szerződésben: 
2.1  A 6. pont egészüljön ki azzal, hogy legkésőbb 2017. március 21-ig történjen meg 

a használatbavétel; 
2.2 A 15. pontban a 13. pont helyett a 14. pontra kell hivatkozni; 

A 16. pontban a 13. pont helyett a 14. pontra kell hivatkozni; 
2.3 A 19. pont egészüljön ki „a felmerülő költségeit mindkét fél maga viseli” 

kitétellel.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 28/a sz. anyag határozati javaslatát bocsátja szavazásra azzal, hogy módosításra kerül a 
1o2o hrszú ingatlant az önkormányzat forgalomképessé nyilvánítja. A módosításról kéri a 
szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A módosítással egyben a határozati javaslat elfogadására tesz javaslatot.  
 

A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, a volt 
mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú) történő elcserélése 
tárgyában megalkotott szerződések jóváhagyása ügyében, az alábbi határozatot hozta: 
 

131/2012. (III.21.) KT határozat  
A volt mozi ingatlan (1020 hrsz-ú) Gondviselés Óvoda épületre (1300 hrsz-ú) történő 

elcserélése tárgyában megalkotott szerződések jóváhagyása  
(28/a. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1020 hrszú ingatlant 
forgalomképessé nyilvánítja.  

2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy jóváhagyja - a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda által 
előkészített - jelen előterjesztés (1. sz.) mellékletét képező ingatlancsere, használatba-adási 
szerződést. 

3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a jóváhagyja - a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda 
által előkészített - jelen előterjesztés (2. sz.) mellékletét képező támogatási szerződést. 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2./ alpontban meghatározott 
ingatlancsere, használatba-adási szerződést kösse meg, azt írja alá. 

5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 3./ alpontban meghatározott támogatási 
szerződést kösse meg, azt írja alá. 

6./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az ingatlan-nyilvántartásba Fót 1300 hrsz-ú ingatlanra 
bejegyzett - Fót Város Önkormányzata részére elővásárlási jogot biztosító – bejegyzés 
törölteti. 

7./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2./ és 3./ alpontokban meghatározott szerződések 
aláírásával egyidejűleg megbízza a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Irodát, hogy a Fót, 1300 hrsz-
ú ingatlanon - Fót Város Önkormányzata részére elővásárlási jogot biztosító – ingatlan-
nyilvántartási bejegyzés törölése iránti kérelmet - a területileg illetékes Földhivatalnál – 
terjessze elő. 
8./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés törlése 
iránti kérelemmel kapcsolatos szolgáltatás fedezetéül bruttó 13.600.- forint keretösszeget 
biztosít az Önkormányzat 2012. évi költségvetése KT dologi kiadások sora terhére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal; 
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Fábry Béla  képviselő: 
Javasolja, hogy a zárt ülés tárgyalását vegye előre a Képviselő-testület.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy két napirend megtárgyalása után kerüljön sor Fábry Béla képviselő úr 
indítványa szerint a zárt ülés megtartására.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 
17. napirend: A helyi hulladékgazdálkodási terv 2010-2011. évekre szóló beszámolójának 

tárgyában (69. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A határozat elfogadására tesz javaslatot, miután hozzászólás és módosító indítvány a 
napirendhez nem érkezett.  
 
A Képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, A helyi 
hulladékgazdálkodási terv 2010-2011. évekre szóló beszámolójának tárgyában az alábbi 
határozatot hozta: 

132/A/2012. (III.21.) KT határozat  
A helyi hulladékgazdálkodási terv 2010-2011. évekre szóló beszámolójának tárgyában 

(69. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy jóváhagyja a Vis Naturalis 
Bt. által készített Fót Város Hulladékgazdálkodási Tervének 2010-2011. évekről szóló 
beszámolóját, egyúttal felkéri a polgármestert, hogy ezen döntésről tájékoztassa Vis Naturalis 
Bt.-t,valamint intézkedjen a beszámoló megküldéséről a Közép-Duna-völgyi 
Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részére.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőség részére a beszámoló, valamint a Vis Naturalis Bt. részére a KT 
határozat megküldése tekintetében. 

 

18. napirend:  A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése című         
                         KMOP-3.3.3-11-2011-0118 azonosító számú projekt tárgyában (8o. sz. anyag)  

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Ismerteti, hogy módosító javaslat az előterjesztés határozati javaslatához nem érkezett, ezért 
változatlan formában javasolja elfogadásra azt.  
 
A Képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, A fóti Fáy 
András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése című KMOP-3.3.3-11-2011-
0118 azonosító számú projekt tárgyában, az alábbi határozatot hozta: 
 
 
 
 
 



41 

 

132/2012. (III.21.) KT határozat  
A fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai korszerűsítése című         

                         KMOP-3.3.3-11-2011-0118 azonosító számú projekt tárgyában 
 (80. sz. anyag)  

 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Fót Város Önkormányzat 
Polgármesteri Hivatalát, hogy a fóti Fáy András Általános Iskola és Óvoda energetikai 
korszerűsítése című KMOP-3.3.3-11-2011-0118 azonosító számú projekt kapcsán a 
projektmenedzserelési tevékenységet lássa el. 

2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglaltak szerint 
megváltoztatja a 466/2011. (X.19.) KT. határozatát. 

3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 1./ pontban foglaltak szerint 
megsemmisíti a 467/2011. (X.19.) KT. határozatát. 

4./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban 
foglaltakról értesítse a Pro-Régió Nonprofit Kft-t.  

Felelős:Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Megköszöni a Képviselő-testület munkáját, a nyílt ülést bezárja, és áttér a zárt ülés 
napirendjének megtárgyalására.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester   – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. március 21-ei nyílt, rendes  ülését 20 óra 40 perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. március 21-ei nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
20 óra 40 perckor. 
 
(A Képviselő-testület 2012. március 21-én megtartott nyílt, rendes üléséről készült 
jegyzőkönyv, és határozatok tára külön íven szövegezve.) 
 

 

 

k.m.f. 
 

 
 

 
Cselőtei Erzsébet 

polgármester  
 

  
Chrobák Zoltánné dr.  

jegyző 

  
   
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 03.30.  


