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 6/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. március 28-án 17 órai 

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

 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 

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

   Polgár Erzsébet aljegyző,  
  Bukta András képviselő,  
                          Földi Pál képviselő, 
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Koncz János képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő, 
  Szabó Mihály képviselő.  
    
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                                  tanácsadója 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztés készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2012. március 28.-i 
rendkívüli ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, 11 fővel.  
A kiküldött meghívó alapján a napirendi pontokkal kapcsolatos észrevételeket kéri a 
képviselőktől.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja, hogy azok a napirendi pontok kerüljenek előre, amelyekhez az érintettek itt 
tartózkodnak. ( 8/a, 87, 85, 84/a. sz. anyagok)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja felvenni a 65/a, 27/a és a 88. sz. előterjesztést.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Javasolja felvenni a 68. sz. anyagot, az intézményi térítési díjak április 1-i bevezetésére való 
tekintettel.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A napirendek elfogadására tesz javaslatot a módosító javaslatok alapján.  
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A 27/a sz., 201-es barackos fejlesztésével kapcsolatos előterjesztés.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 65/a sz., vagyonrendelet módosításáról előterjesztés 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 88. sz, a kistérségi napközis tábor előterjesztés 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 68. sz. intézményi térítési díjak előterjesztés 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 8/a sz. háziorvosi rendelő építése előterjesztés  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A napirendi pontos sorrendjére tesz javaslatot: 1/ 84/a, 2/ 85, 3/87, 4/8/a sz. anyagok.  
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A napirendi pontokra a módosításokkal egyben kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tájékoztatást ad a Képviselő-testületnek arról, hogy az előző Képviselő-testület ülésén 
tárgyalt városháza létesítésével kapcsolatos anyagot, amelyet az Ötv 35. § (3) bekezdése 
alapján kezdeményezte a 1o7-1o8/2012. határozatok ismételt megtárgyalását. A rendkívüli Kt 
ülés időpontjáról a későbbiekben intézkedik, amelyről meghívó formájában értesülnek majd a 
képviselők.  
 
Bukta András képviselő: 
Polgármester asszonytól választ vár arra a kérdésre, hogy miért függesztette fel a határozatok 
végrehajtását? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Válaszul elmondja, hogy a határozatokhoz nincs pénzügyi ütemezés. A fedezet biztosítását 
elengedhetetlennek tartja.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kérdezi, miért nem lehet ma újra tárgyalni, az idei kifizetést nem érinti, ezért a költségvetést 
sem érinti.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Javasolja, hogy a napirendek elfogadása, és a bejelentés tudomásulvétele után, kezdje meg a 
testület a napirendek tárgyalását.  
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1. napirend: Előterjesztés az orvosi ügyelet tárgyában (84/a sz. anyag) 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy csatolva lett a Kistérségtől érkezett levél másolata, amely három árajánlatot 
tartalmaz, és a jogi vélemény is.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy a feladat-ellátási szerződéssel kapcsolatban jogi és egyéb kételyek merültek 
fel, ezzel kapcsolatban az Önkormányzat jogásza összeállított egy anyagot, amelyet meg kell 
küldeni a Kistérségnek. Ennek alapján kellene a vitát lefolytatni.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy nem volt KT határozat csatolva az anyaghoz.  
 
Dr. Kuzmann Katinka, jogi asszisztens:  
Válaszában elmondja, hogy az oldalankénti kivonatokban benne van a KT határozat, amelyről 
majd lesz laponkénti kivonat.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A napirend tárgyával kapcsolatban mondja el, hogy az orvosi ügyeleti ellátás színvonala 
Fóton csökkenne, emiatt az Önkormányzat felszólalt a Kistérségnél. Az előterjesztés 
tartalmazza, hogy nem reagáltak a szerződés-módosítási kérelmünkre, amelyet arcátlanságnak 
minősít. Örömének ad hangot, amikor konstatálja, hogy egyhangú szavazattal a folyamatos 
orvosi ügyeleti ellátás biztosításáért kíván lépéseket tenni a Képviselő-testület.  
A három ajánlat érkezett, amely a kipótolná a kistérségi ügyeleti szolgálat által nem lefedett 
időket. Az ajánlattevők között nem lát lényeges eltérést. A legfontosabbnak azt tartja, hogy 
egyetlen ember se kerüljön bajba Fóton az orvosi ügyelet szolgáltatási színvonalának esése 
miatt.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Sajnálatosnak tartja, hogy hónapok után is olyan helyzetbe kerültünk, amely döntéskényszer.  
Ez a kényszer az, hogy ha nem szavazza meg a testület az előterjesztést, akkor április 1-től 
nem lesz Fóton orvosi ügyelet a rendelési időn kívül. Ezért javasolja, valamelyik 
ajánlattevővel megkötni a szerződést 4 hónapra csupán, mert a közbeszerzési értékhatáron 
belül így maradhatunk. Az Emergency Kft-vel megkötött szerződés (erről nincs kistérségi 
határozat) részéről semmisnek tekintendő. Rá is a korlátozott idő vonatkozik, a közbeszerzési 
értékhatár miatt. A Közbeszerzési Döntőbizottság előtt lévő ügy nem biztos, hogy 45 napon 
belül lezárul. Újra megkötni a szerződést nem lehet. Mi történik ebben az esetben? – teszi fel 
a kérdést. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság által megfogalmazott javaslatokat, amelyet 3 
részletben mondja el, feladat-ellátási szerződés témájában, a használati szerződés magában a 
határozati részben.  
A feladat-ellátási szerződés, amely 6. sz. mellékletként szerepel az anyagban, ehhez a 
szerződéshez a Bizottság a 2. pontban a következő kiegészítést javasolja. A szerződésnek 
legyen két melléklete, az 1. sz. melléklet a nyilatkozat a vállalt feladatról, a 2. sz. melléklet 
pedig az ügyelet működési rendjéről szóló nyilatkozat legyen, amelyben pontosan, részletesen 
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leírásra kerül, hogy a lakos milyen telefonszámot hív, kit értesít. Felelősség szempontjából 
félreértés ne legyen.  
A használati szerződésnél az ügyeleti helyiséget milyen feltételekkel bocsátjuk a szolgáltató 
rendelkezésére, ott a bizottság nem tett módosító javaslatot, változatlan formában elfogadásra 
javasolja.   
A beérkezett három árajánlat közül összehasonlítva a Junimed Bt-től, az Emergencytől, és a 
Mentőszolgálattól érkezett. Összehasonlítva az árajánlatokat, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
a felelősségvállalás kérdésében az Emergency ajánlatát javasolja a Képviselő-testületnek 
elfogadásra.  
 
Földi Pál képviselő:  
Felhívja a figyelmet arra, hogy a Kistérség tájékoztatása szerint 16 millió Ft-tal rendelkezik 
Fót, amelyet felhasználhatunk az orvosi ügyelet biztosítására. Éves szinten a költség 21 millió 
480 ezer Ft lenne. Ezért úgy gondolja, hogy a Kistérség kárt okozott Fót városának. 
Indítványozzuk a több mint 5 millió Ft különbséget térítse meg Fót városának a Kistérség.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A legolcsóbb ajánlat havi 1,8 millió Ft. A jelenlegi ellátás, teljes költsége havonta 1.35o e Ft-
ba kerül a saját költségvetésünkből. Most 1,8 millió Ft lesz a költség, ha a legolcsóbb 
ajánlatot fogadjuk el. A Kistérségi Tanács Fót városának havi 5oo e Ft kárt okoz. 
Amennyiben most megszavazza a Képviselő-testület a legolcsóbbat, akkor is csak 4 hónapig 
van orvosi ellátás.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Egy telefonos információt továbbít, amely szerint a Készenléti Mentők vezetője információja 
alapján, a pénteki napon délután 16-19 óráig vállalják az ügyeletet ingyen, hogy ne legyen 3 
órás „lyuk” az ellátási időben.  
 
Fábry Béla képviselő: 
A legfontosabbnak azt tartja, hogy április 1-től működjön az orvosi ügyelet, és bízzunk abban, 
hogy 4 hónap alatt elrendeződik a probléma. Nem lehet megtenni, hogy bármilyen ok miatt 
nincs orvosi ügyeleti ellátás. 
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a költségvetésben külön soron biztosítva van a forrás az orvosi ügyeletre. 
Nem szükséges más beruházásra ráhúzni a kötelezettséget.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti az EEB határozat, amely szerint az Emergency ajánlatát javasolják elfogadásra. 
Javasolják továbbá az ügyeleti ellátás pontosítása után is velük megkötni a szerződést a 
megfelelő módosítások elvégzésével.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Pontosítást kér az időpontok egyeztetésével és az árak ennek megfelelő meghatározásával, 
duplán ne fizessen az Önkormányzat ugyanazért az időszakért. Praktikus technikai okok 
mérlegelése után javasolják az Emergency ajánlatát elfogadásra.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Felhívja a figyelmet arra, hogy a II. 14-i Kt határozatot vagy vissza kell vonni, vagy 
módosítani szükséges, amelyben rögzítésre került, hogy amennyiben a KT határozattal 
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ellentétes döntés születik, akkor Fót az orvosi ügyeletet önállóan, a lakosságszám után járó 
normatívából kívánja megoldani. Ez az összeg az Emergencyt illeti meg a mostani állapot 
szerint.  
 
dr. K ővágó Kálmán, háziorvos:  
Felhívja a figyelmet arra, hogy a szolgáltatás március 31-én éjfélkor megszűnik. 48 óra áll 
rendelkezésre, hogy a határozat gyakorlati megvalósítása megtörténjen. Az ár tekintetében 
elmondja, hogy az OEP támogatáson felül 73 Ft-ot fizetett fejenként az Önkormányzat. A 
közbeszerzési felülvizsgálat lezárásáig nem dönthet Fót a saját ügyében. Felteszi, hogy ha sok 
volt a 73 Ft, akkor mennyi ideig nem lesz sok a 13o Ft, amelyből finanszírozni kellene az 
ellátást. Az Emergencynek nem érdeke, hogy úgy lássa el az ügyeletet, mint ahogy eddig volt. 
Kényelmes helyzetet pályázott meg, 75 ezer emberről egy telephellyel és két orvossal 
gondoskodik az ellátásról. Az a véleménye, hogy most kell hosszabb távon gondolkodni, és 
döntést hozni.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy mindannyian egyetértenek abban, hogy nem lehet ellátatlan óra ügyeleti 
ellátás nélkül. A hogyan tovább a Közbeszerzési Döntőbizottság milyen határozatot fog hozni. 
Ha jóváhagyja a döntést, akkor ugyanez a probléma fennáll. Ha kilép Fót a Kistérségből, 
akkor minden veszteség és a kár az Önkormányzatot terheli. Az új közbeszerzés kiírása esetén 
kerül Fót pozícióba, új helyzetet lehet teremteni, mert akkor nem tartozunk kártérítéssel 
senkinek sem. Addig azonban biztosítani kell az ügyeleti ellátást mindenki számára Fóton.  
 
dr. Juhász Attila, a JUNIMED Bt vezetője:  
Elmondja, hogy a nappali ügyelet működtetője a Junimed Bt, a Készenléti Mentőkkel. Itt 
kiderült, hogy 1oo e Ft-tal alacsonyabb összegű ajánlatot tett a Junimed Bt, mégsem rájuk 
esett a választás a javaslat szerint. 19-23 óráig, hét végén 8-16 óráig nem lesz megoldva a 
teljes lefedettség, mert akkor nem áll rendelkezésre gépkocsivezető. A kistérségi pályázatban 
úgy határozták meg, hogy Dunakesziről jön át az ügyelet. Az ambuláns rendelésről nem 
mehet ki az orvos a beteghez. A Junimed Bt nagyobb időszakot fedne le, így az átadás-átvétel 
sem jelentene nagyobb problémát.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Okfejtése eredményeként megállapítja, hogy a kistérségből való kilépésünk esetén az OEP 
finanszírozás mellé havi 8oo eFt-ot kell pótolnia az Önkormányzatnak.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Felveti, hogy ha a Képviselő-testület nem a Junimed Bt-t hozza ki győztesnek, akkor a 
többiek 2 nap alatt az ÁNTSZ működési engedélyét be tudják-e szerezni? Javasolja, a  
Junimed Bt-t megbízását a határozati javaslat elfogadásakor.  
A kistérségi együttműködéssel kapcsolatban megbeszélést szorgalmaz a képviselők között, 
amikor is eldönthetnék, hogy milyen előnye, vagy hátránya van a kistérségben maradásnak, 
vagy a kiválásnak. Megjegyzi, hogy véleménye szerint megromlott a kistérségi 
együttműködés Fót és a Kistérségi Tanács között.  
 
Koncz János képviselő:  
Javasolja a kistérségből való kilépését Fót városának, és önállóan oldja meg az orvosi ügyelet 
kérdését.  
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Bukta András képviselő: 
Szeretne választ kapni Kővágó doktortól arra, hogy valóban akadályba ütközik-e a szolgáltató 
váltás, ha két cég biztosítja osztott időben az ügyeleti ellátást.  
 
dr. K ővágó Kálmán háziorvos:  
Javaslata alapján látja célszerűnek a jelenlegi ellátóval folytatni a tevékenységet praktikus 
okokból, mert Dunakeszi is időszakosan oldotta meg a kérdést.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnök: 
Elmondja, hogy a lakosságnak azt ígérték, hogy az orvosi ügyeleti ellátás ugyanolyan módon 
fog működni, mint eddig, ehhez képest ambuláns ellátásra váltunk, és Dunakesziről jön ki 
orvos. Az Emergency ajánlatában az van, hogy munkanapokon 19 órától van orvos, nővér és 
gépkocsivezető, és hét végén is végig van ugyanez a szolgáltatás. Arra lehetett következtetni, 
hogy lesz kijáró orvos, gépkocsivezető és nővér a teljes időszakra itt is. Az Emergency 
kijavította az időpontot, 23 órától 8 óráig lesz csak gépkocsivezető. Este 7-23 óráig nem lesz 
kijáró orvos a Junimeddel sem. Az Emergency szerződését módosítani kell úgy, hogy már 
este 7 órától legyen kijáró szolgálat.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Ismerteti a Kormányhivatal állásfoglalásának két bekezdését, amelyről az a véleménye, hogy 
ez az engedély nem vonatkozik arra, hogy Fót területén működve az Emergency Kft orvosi 
ügyeleti ellátást folytasson. A működési engedély kiadását az Emergency Kft Dunakeszi és 
Göd telephelyekre központi orvosi ügyelet ellátás nyújtása céljából, amelyet közreműködők 
útján kíván ellátni. Dunakeszi, Göd és Fót településeken működő háziorvosokhoz 
bejelentkezett biztosítottak rendelési időn kívüli ellátását fogja végezni a központi ügyeletet 3 
telephely kialakításával kívánja működtetni, a központ Dunakeszi, és Gödön egy alközpont 
működik. Ez az engedély véleménye szerint központi ügyelet ellátására vonatkozik Dunakeszi 
és Göd telephelyekre. Fót, mint telephely ebben nincs benne, ezért Fóton ügyeleti szolgálatot 
nem végezhet. Kéri, hogy a jogászok ezt az engedélyt értelmezzék.  
 
Bukta András képviselő: 
Mérlegelni fogja azt a szempontot is a döntésénél, hogy melyik az a szolgáltató, amely fóti 
lakosokat foglalkoztat az ügyeleti szolgálatban.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy a bizottsági ülést követően felhívta a kistérségi tisztifőorvos asszony, és 
megkérdezte, hogy milyen döntés született Fóton, mert ott van az Emergency Kft szerződése, 
akinek az engedély kiadása folyamatban van. De mivel csak Göd és Dunakeszi esetében van 
telephelye, ügyeleti szobája, és Fóttól ilyen szerződést nem kapott, ezért nem tudja Fótra 
kiadni az engedélyt. Elnök úr tájékoztatta tisztifőorvos asszonyt, hogy átmeneti időre 
elfogadtuk a döntést. Ezután az engedély kiadásának megszűnt az akadálya.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Véleménye az, hogy a 23 órától történő átadás a kérdéses, mert előtte az Emergency Kft van 
szolgálatban. Elmondja, hogy a bizottság egy szolgáltató kezébe szeretné adni a teljes 
lefedéssel az ügyeleti ellátást, a felelősség kérdése is egyszerűbb adott esetben. Ez volt az ok 
az Emergency Kft melletti döntésüknek is.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Szavazást indítványoz a feladat-ellátási szerződés 6. sz. mellékletét képező 1. és a 2. sz. 
mellékletben foglaltakat. Az 1. sz. melléklet tartalmazza a vállalt feladatokat, 2. sz. melléklet 
a működés rendjét szabályozná.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

135/2012. (III.28.) KT határozat 
Az orvosi ügyelet tárgyában 

(84/a sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 6. sz. 
mellékletét képező feladat-ellátási szerződést az alábbi kiegészítésekkel fogadja el. 
 

- A feladat-ellátási szerződés 2. pontja az 1. sz. mellékletre történő utalással egészül ki, 
amely a szolgáltató által vállalt feladatokat tartalmazza a szolgáltató nyilatkozata 
alapján.  

- Továbbá a 2. pontja a 2. sz. mellékletre történő utalással egészül ki, amely az ügyelet 
működési rendjét tartalmazza.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, a szerződés aláírására döntést követő 2 napon belül.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 7. sz. melléklet a használati szerződés, amelyben a kiválasztott szolgáltató szerepel.  
A szolgáltató kiválasztása érdekében kéri a képviselők döntését. A Pénzügyi Fejlesztési 
Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság javaslata volt az Emergency Kft.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
A Junimed Bt-vel való szerződéskötésről kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

136/2012. (III.28.) KT határozat 
Az orvosi ügyelet tárgyában 

(84/a sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az orvosi ügyelet tárgyában 
beadott árajánlatok közül a Junimed Eü Bt ajánlatát fogadja el.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
A 7. sz. mellékletre kéri a képviselők szavazatát, amely a használati szerződés és ebben a 
Junimed Bt szerepel.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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137/2012. (III.28.) KT határozat  

Az orvosi ügyelet tárgyában 
(84/a sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 7. sz. 
mellékletét képező, az ügyeleti helyiség rendelkezésre bocsátására vonatkozó használati 
szerződést a Junimed Eü Bt-vel (Székhely: 2626. Nagymaros, Őz utca 19.) kívánja megkötni.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, a szerződés aláírására a döntést követő 2 napon belül.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szabó Mihály képviselő úr javaslata volt, hogy a február 14-i 4o/2012. sz. határozat 2./ 
pontját vonja vissza a testület. („Amennyiben a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulással a 
közbeszerzési eljárás során az 581/2011. (XII.15.) sz. KT határozattal ellentétes döntést hoz, 
úgy Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az orvosi ügyeletet önállóan, Fót város 
lakosságszáma után járó normatívából kívánja megoldani.”) 
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 7 tartózkodás mellett, 1 ellenszavazattal – nem nyert 
többséget.  
 
Felolvassa a szerződéskötésre vonatkozó határozati javaslat szövegét a Junimed Bt adatainak 
kiegészítésével és kéri a szavazást. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
lefogadva.  
 

138/2012. (III.28.) KT határozat  
Az orvosi ügyelet tárgyában 

(84/a sz. anyag) 
 

 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Junimed Eü Bt-vel 

(2626. Nagymaros, Őz u. 19.) feladat-ellátási szerződést köt Fót Város lakosságának 
ügyeleti ellátása tárgyában a 6. sz. melléklet szerint, és használati szerződést köt az 
ügyeleti helyiség rendelkezésre bocsátása tárgyában a 7. sz. melléklet szerint. 

 
2. A Képviselő-testület felkéri és felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban   

megjelölt szerződéseket aláírja. 
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a szerződések aláírására a döntést követő 2 napon belül. 
 
 

2. napirend: Előterjesztés Fót Város Önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi 
tervének elfogadása tárgyában (85. sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az EEB javasolja a költségvetési terv táblázat javítását, amely javítások már megtörténtek. A 
JÜSZB nem javasolta elfogadásra a határozati javaslatot. PFB nem tárgyalta.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
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Megjelentek új táblázatok, amely alapján az esélyegyenlőségi tervet javasolják elkészíteni. A 
pályázat 2011. év végén készítették el. A régi táblázatokkal beadhatjuk a pályázatot, és ha 
nyerünk a pályázaton és szerződéskötésre kerül sor, akkor ráérünk akkor kijavítani. Erre azért 
van szükség, hogy az óvodabővítési és bölcsődebővítési pályázatokon tudjunk indulni.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Elfogadásra javasolja az esélyegyenlőségi tervet azzal, hogy adjuk be a pályázatot, és 
kezdődjön meg az átdolgozása is egyben. Dr. Marton Sándorné készítette az anyagot, mely 
nevet javasolja feltüntetni az anyagon.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja, hogy az új táblázatok módosításával induljon el az esélyegyenlőségi terv 
átdolgozása az új irányelvek alapján. (4. pont.)  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal elfogadva. 
 

139/2012. (III.28.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi tervének elfogadása tárgyában 

(85. sz. anyag) 
 
 

Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Esélyegyenlőségi 
Intézkedési Terv átdolgozása kezdődjön meg az új irányelvek alapján az táblázatok 
módosításával.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatot egyben javasolja elfogadásra az elfogadott módosítással.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal – elfogadva.  
  
 

140/2012. (III.28.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat közoktatási esélyegyenlőségi tervének elfogadása tárgyában 

(85. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. elfogadja Fót Város Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervét.  

2. az 1. pontban elfogadott Esélyegyenlőségi Tervet az elfogadását követő napon az 
SzMSz-ben meghatározott módon nyilvánosságra hozza, valamint a www.fot.hu 
honlapon megjelenteti, bárki számára elérhető módon. 

3. felkéri a polgármestert, hogy az 1. pontban elfogadott Esélyegyenlőségi Tervet 
mellékelje a KMOP-4.6.1-11 azonosító számú pályázathoz. 

4. felkéri a polgármestert, hogy az Esélyegyenlőségi Terv átdolgozásának 
megkezdéséről az új irányelvek alapján az táblázatok módosításával intézkedjen.  

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
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3. napirend: Előterjesztés az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának 
férőhelybővítése című KMOP-4.6.1-11 kódjelű pályázat tárgyában (87. sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy az EEB elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, a JÜSZB-nek 1 módosító 
javaslata volt.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosítás nélkül elfogadta a határozati javaslatot.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester : 
A JÜSZB módosítására kéri a képviselők szavazatát, amely szerint a határozati javaslat 7. 
pontja a következő megfogalmazást tartalmazza: a „Képviselő-testület felkéri a polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásához szükséges intézkedéseket tegye meg”.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
A határozati javaslat 8 pontjára a fenti módosítással egyben indítványozza a szavazást.  
Szavazás eredménye: 11 igen szavazattal – elfogadva.  
 

141/2012. (III.28.) KT határozat  
Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhely bővítése című KMOP-4.6.1-

11 kódjelű pályázat tárgyában 
(87. sz. anyag) 

 
1. A Képviselő-testület kifejezi szándékát, hogy az Új Széchenyi Terv Nevelési Intézmények 

fejlesztése pályázaton című KMOP-4.6.1-11 kódszámú pályázaton indulni kíván az 
Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának (2151 Fót, Ibolyás u. 2. hrsz.: 983/2) 
épületével.  
 

2. A Képviselő-testület a pályázatot „Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti 
tagóvodájának férőhelybővítése” címmel, valamint az alábbi elszámolható költség 
forrásösszetételben tervezi benyújtani: 

 

 

Forrás Összege 

I. saját forrás 46.814.513,- Ft. 

II.  a támogatási 
konstrukció keretében 
igényelt támogatás 

120.000.000,- Ft. 

 

Összesen 166.814.513,- Ft. 

 

 

3. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a pályázat összes költsége 166.814.513,- Ft, 
melyből 126.315.800,- Ft elszámolható költség. 
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4. A Képviselő-testület a 2012. évi költségvetésről és a költségvetés végrehajtásának 

szabályairól szóló 3/2012. (II.27.) sz. önkormányzati rendelete alapján a 46.814.513,- Ft. 
összegű saját forrást az alábbiak szerint biztosítja: 
- 2.500.000 Ft-ot II. 1. Beruházási kiadások sorról, 
- 20.000.000 Ft-ot IV. 2. 2. Fejlesztési Alap sorról, 
- 24.314.513 Ft-ot a IV. 2. 1. Általános tartalék sorról. 

 
5. A Képviselő-testület vállalja, hogy a támogatás elnyerése esetén a KMOP-4.6.1-11 

kódszámú az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti tagóvodájának férőhelybővítése című 
pályázati önrész összegét elkülönítetten szerepelteti és kezeli a költségvetésében. 
 

6. A Fót Város Képviselő-testülete a 2151 Fót, Ibolyás u. 2. hrsz: 983/2 ingatlanon a  
KMOP-4.6.1-11 keretében megvalósuló „Az Apponyi Franciska Óvoda Ibolyás úti 
tagóvodájának férőhelybővítése” című projekthez kapcsolódóan, mint tulajdonos vállalja, 
hogy az ingatlanon rendeltetésében és tulajdonviszonyában a beruházás megvalósításának 
zárásától számított 5 évig változás nem történik, a támogatott közszolgáltatási 
tevékenység nem szűnik meg, jellege nem változik. 

 
7. Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg 
 
8. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban foglalt döntés alapján, Fót 

Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 3/2012. (II.27.) sz. önkormányzati 
rendelet módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki, állítsa össze és 
terjessze be a Képviselő-testület 2012. év május havi rendes ülésére, - a költségvetési 
rendelet módosítása végett. 

 
Felelős: polgármester 
Határid ő: 2012. április 2. 
 
 

4. napirend: Fót Város közigazgatási területén, új háziorvosi rendelő létesítése     
 tárgyában (8/a sz. anyag)  

 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatait pontonként (a pontok felsorolása a 
szavazásoknál olvasható, amely azonos az itt elhangzottakkal).  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Felveti a kérdést, hogy ha a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ezt az anyagot nem 
tárgyalta, akkor hozható-e határozat e tárgyban?  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Elmondja, hogy a bizottság elkezdte a tárgyalását a napirendnek, de mivel nem állt 
rendelkezésre minden irat, levette napirendről. Tárgyalni kellett volna.  
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Fábry Béla  képviselő: 
Jegyző asszony válasza alapján indítványozza a napirendi pont levételét a döntéshozatalra 
szánt napirendek közül.  
dr. K ővágó Kálmán, háziorvos:  
Elmondja, hogy fizetési kötelezettsége van a bank felé, addig nem tudja megszüntetni a banki 
ügyletet, amíg ez a szerződés. Az a véleménye, hogy ez egy letárgyalt dolog, ügyvéd által 
előkészített anyag. Az épület elkészülése is ettől a döntéstől függ.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Hiányos adatszolgáltatás esetén nem hozható döntés véleménye szerint. Nem került az 
előterjesztés mellé az ingatlan tulajdoni lapja. A Képviselő-testület megteheti, hogy hoz egy 
döntést a bizottság véleménye nélkül. A banki ügylettel kapcsolatban az a véleménye, hogy 
van egy nyilatkozat, amely szerint az ingatlan per-, és tehermentes.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: (ügyrendben)  
Javasol 10 perc szünet elrendelését, amely alatt a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
ülésezhet, szavazóképességük megvan.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy a januári előterjesztésben benne volt a tulajdoni lap ingatlanbecsléssel.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szünetet rendel el.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szünet után 19 óra 23 perckor folytatódik az ülés.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Támogatásáról biztosítja az előterjesztésben foglalt elhatározást, a lakosság jobb ellátása 
érdekében. Felhívja a figyelmet arra, hogy az SZMSZ kimondja, hogy hogyan lehet bizonyos 
ügyeket tárgyalni. A javasolt megoldással teljes körűen rendezte a jogszerűségét a 
tárgyalásnak.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Felhívja a figyelmet a bankszámlaszámok feltüntetését a szerződésben. Ismerteti, hogy a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság a testületi ülés szünetében rendkívüli ülést tartott, és az 
adásvételi szerződést elfogadta.  
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító javaslatainak szavaztatását kezdi meg.  

1. A korábban hozott 18/2012. sz. határozat 1. pontja kerüljön visszavonásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

2. A 2. pontban szereplő utalás, a most visszavont első pontra történik, amely egészüljön 
ki a Fót, Eötvös u. 2. sz. alatti szövegrésszel.  

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

3. A 3. pontban „Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 
ingatlanforgalmi szakértői vélemény alapulvételével 17 millió Ft értékben megveszi a 
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Medicuslánc Bt (Székhely: 2151. Fót, Rákóczi u. 37.)  és a Somlyó Bt. (székhely: 
2151 Fót, Deák F. u. 20/A.) osztatlan közös tulajdonát képező, Fót belterület, 1530 
hrsz., természetben a 2151 Fót, Eötvös utca 2. szám alatti, „kivett lakóház, udvar, 
gazdasági épület” megnevezésű 356 m2 nagyságú ingatlant. 

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az adásvételi szerződésre vonatkozó módosításokat ismerteti, és kéri a képviselők 
szavazatait.  

1. Az adásvételi szerződés 3. pontjában 17 millió Ft-ból kikerült a „nettó”, illetve az 
eladók nyilatkozata alapján az ingatlan mentes az ÁFA fizetés alól.  

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, -
elfogadva.  
 
A JÜSZB javaslatát ismerteti, amely szerint a bankszámlaszámok kerüljenek bele a 
szerződésbe.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az adásvételi szerződést (4. pont) a módosításokkal együtt javasolja elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az 5. pontban felkéri a polgármestert, hogy a 4. pontban meghatározott ingatlan adásvételi 
szerződést kösse meg és írja alá.  

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

 

A határozati javaslatra egyben kéri a képviselők szavazatát.  

Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

142/2012. (III.28.) KT határozat  
Fót Város közigazgatási területén, új háziorvosi rendelő létesítése tárgyában 

(8/a sz. anyag) 
 
1./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (I. 25.) KT határozat 1. pontját 
visszavonja.  
 
2./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 18/2012. (I. 25.) Kt határozat 2. pontját 
módosítja azzal, hogy az „1. pontban megjelölt” szövegrész helyébe „Fót Eötvös utca 2. szám 
alatti” szövegrész kerül.  
 
3./ Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingatlan forgalmi 
szakértői vélemény alapulvételével 17.000.000 Ft értékben megveszi a Medicus Lánc Bt 
(Székhely: 2151. Fót, Rákóczi u. 37.) és a Somlyó Bt (Székhely: 2151. Fót, Deák F. u. 20/A. ) 
osztatlan közös tulajdonát képező, Fót belterület 153o hrsz, természetben a 2151. Fót, Eötvös 
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u. 2. szám alatti, kivett lakóházudvar, gazdasági épület megnevezésű 356 m² nagyságú 
ingatlant.  
 
4./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 18/2012. (I.25.) Kt határozata alapján 
úgy dönt, hogy jóváhagyja a Dr. Szotyori Judith Ügyvédi Iroda által előkészített – jelen 
előterjesztés (1.sz.) mellékletét képző ingatlan-adásvételi szerződést, mellyel a Medicus Lánc 
Bt (székhely: 2151. Fót, Rákóczi u. 37.) és a Somlyó Bt (székhely: 2151. Fót, Deák F. u. 
20/A.) osztatlan közös tulajdonát képező, Fót belterület, 1530 hrsz,., természetben a 2151. 
Fót, Eötvös utca 2. szám alatti, kivett lakóház, udvar, gazdasági épület” megnevezésű 356 m² 
nagyságú ingatlant megvásárolja.  
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 4./ pontban meghatározott ingatlan-
adásvételi szerződést kösse meg, azt írja alá.  
 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 

5. napirend: Előterjesztés Fót Város Kommunikációs Koncepciója tárgyában  
               (70. sz. anyag)  

 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és az Emberi Erőforrás Bizottság összevont 
ülésen tárgyalta meg az anyagot és közös álláspontot alakított ki.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a módosítási javaslatok a szavazásnál kerültek feltüntetésre, azonos 
az elmondottakkal, amelyet Polgármester asszony egyenként szavazásra is bocsátott. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
EEB javaslatai, amely szerint a Bizottság javasolja, hogy a Kommunikációs Koncepció 
bevezetőjében az „eleget tehessen” szövegrész helyébe a „hatékonyan tehessen eleget” 
szövegrész kerüljön. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Bizottság javasolja, hogy a Kommunikációs Koncepció 7. oldalán „A „Fóti Hírnök” lap 
irányvonalának ellenőrzése” pont egészüljön ki a következő mondattal:  
A pártoknak is megnyilvánulási lehetőséget biztosít, a kiegyensúlyozottság követelményének 
figyelembe vételével. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
A Bizottság javasolja, hogy a Kommunikációs Koncepció 10. oldalán, a II/7. pont utolsó 
mondatában, a „szerkesztője”  szó helyébe a „kiadója”  szó kerüljön. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A Bizottság javasolja, hogy készüljön előterjesztés az Intézkedési Terv tárgyában, a 
Képviselő-testület 2012. május havi rendes ülésére. 
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
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A Bizottság javasolja, hogy készüljön előterjesztés a Képviselő-testület és szervei üléseinek 
televíziós közvetítésére kiírandó pályázati felhívás tárgyában, a Képviselő-testület 2012. 
április havi rendes ülésére. 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 
Mindkét bizottság a határozati javaslatot a módosításokkal együtt elfogadásra javasolja. 
Szavazás eredménye: 10 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

143/2012. (III.28.) KT határozat  
Fót Város Kommunikációs Koncepciója tárgyában 

(70. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az alábbi módosításokkal a 
Kommunikációs Koncepciót. 
- a Kommunikációs Koncepció bevezetőjében az „eleget tehessen” szövegrész helyébe 

a „hatékonyan tehessen eleget” szövegrész kerüljön. 
- a Kommunikációs Koncepció 7. oldalán „A „Fóti Hírnök” lap irányvonalának 

ellenőrzése” pont egészüljön ki a következő mondattal: A pártoknak is 
megnyilvánulási lehetőséget biztosít, a kiegyensúlyozottság követelményének 
figyelembe vételével. 

- a Kommunikációs Koncepció 10. oldalán, a II/7. pont utolsó mondatában, a 
„szerkesztője”  szó helyébe a „kiadója”  szó kerüljön. 

- készüljön előterjesztés az Intézkedési Terv tárgyában, a Képviselő-testület 2012. 
május havi rendes ülésére. 

- készüljön előterjesztés a Képviselő-testület és szervei üléseinek televíziós 
közvetítésére kiírandó pályázati felhívás tárgyában, a Képviselő-testület 2012. április 
havi rendes ülésére. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal 
 
 

6. napirend: Előterjesztés Európa Várkert Alapítvány ajánlata tárgyában (71. sz. anyag)  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Ismerteti az EEB véleményét, amely szerint a Bizottság módosító javaslatai a következők: 
A tároló várható tartalma részletesen kerüljön bemutatásra a következők szerint: 
- lelet leírása, 
- a lelőhely pontos meghatározása,  
- mely korból származik a lelet.  
A Bizottság javasolja továbbá, hogy készüljön kimutatás arról is, hogy a tervásatás során mit, 
és mely területen szeretnének feltárni, majd kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Gráf Mihály elnök úr által ismertetett módosító javaslatok megegyeznek a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság véleményével is. Szavazásra bocsátja a módosító indítványt.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett – 
elfogadva.  
 



16 

 

 
144/2012. (III.28.) KT határozat  

Európa Várkert Alapítvány ajánlata tárgyában 
(71. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, az Európa Várkert 
Alapítvány ajánlatával kapcsolatban az alábbi kiegészítések megtétele érdekében szükséges 
intézkedések megtételére.  
 
A tároló várható tartalma részletesen kerüljön bemutatásra a következők szerint: 
- lelet leírása, 
- a lelőhely pontos meghatározása,  
- mely korból származik a lelet.  
- készüljön kimutatás arról is, hogy a tervásatás során mit, és mely területen szeretnének 
feltárni, majd kerüljön vissza a Képviselő-testület elé.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 

7. napirend: Előterjesztés az Önkormányzat közigazgatási területén lévő országos 
közutak részleges tulajdonba vételének kezdeményezése tárgyában (47/a. sz. anyag) 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A vitát megnyitja, hozzászólást nem lát. A bizottságok a határozatot elfogadásra javasolták.  
Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak van annyi módosítása, hogy az 
ajánlatkérő helyett, ajánlat-tételi eljárás megnevezés szerepeljen.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy korábban készült a Dózsa György út rendezéséről 2002. szeptemberében egy 
terv, amit figyelembe kellene venni véleménye szerint. Több alternatíva került kidolgozásra a 
kereszteződés forgalmának zavartalanná tétele érdekében.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy nem ez az előterjesztés tárgya. Érdemesnek tartja a témát feleleveníteni és 
újra melegíteni, most azonban az a döntés szükséges, hogy a Dózsa György út legyen-e 
önkormányzati tulajdon az úton kívül levő szakasz.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A fejlesztési terv és tulajdonigénylés milyen viszonyban vannak egymással, ha ezek a 
fejlesztések állami forrásból megvalósíthatóak lennének, abban az esetben, hogy érinti ezeket 
a dolgokat?  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Válaszában elmondja, hogy vannak olyan csomópontok, amelyek a közútra esik, van olyan 
kiegészítő terület, ami az önkormányzat tulajdonába fog esni. Nekünk az önkormányzat 
tulajdonára kell koncentrálni. A tanulmány-terveket érdemes áttekinteni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a módosító javaslatról, mely szerint az „ajánlatkérő” helyett „ajánlat-
tételi eljárás” szerepeljen a szövegben.  
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Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - elfogadva. 
A módosítással együtt a határozati javaslatot indítványozza elfogadásra.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

145/2012. (III.28.) KT határozat  
Az Önkormányzat közigazgatási területén lévő országos közutak részleges tulajdonba 

vételének kezdeményezése tárgyában 
(47/a. sz. anyag) 

 
 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a Fót, 
Károlyi István út, a Vörösmarty út; a Kossuth Lajos utca, a Győrffy István utca; a Keleti 
Márton; a Dózsa György út, a Szabó Dezső út; a Móricz Zsigmond utca, a Németh Kálmán út 
műszaki határvonalán túli területeit - ingyenes jelleggel, ellenérték nyújtása nélkül, - 
tulajdonba kívánja venni. 
 
2.1./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pontban megfogalmazott 
cél érdekében vegye fel a kapcsolatot és folytasson tárgyalásokat, az illetékes szervekkel és 
hatóságokkal. 
 
2.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a Magyar Állam nevében eljáró szervvel, az 1./ pontban meghatározott tárgyban a 
szükséges tárgyalásokat folytassa le, és  
2.2.1./ a Fót, Károlyi István út, 
2.2.2./ a Vörösmarty út; 
2.2.3./ a Kossuth Lajos utca; 
2.2.4./ a Győrffy István utca; 
2.2.5./ a Keleti Márton; 
2.2.6./ a Dózsa György út; 
2.2.7./ a Szabó Dezső út; 
2.2.8./ a Móricz Zsigmond utca; 
2.2.9./ a Németh Kálmán út 
műszaki határvonalán túli terület térítés nélküli – értékbecsléssel megállapított 
értékmeghatározását követő – tulajdonba vételére vonatkozó szerződéseket (előszerződéseket, 
végleges szerződéseket) kösse meg, azzal a kitétellel, hogy a tárgyalások eredményeként 
kialakuló végleges műszaki határvonalat a Pénzügyi és Fejlesztési Bizottság hagyja jóvá. 
 
3.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy - a 2.1/ és 2.2./ 
alpontokban megfogalmazott cél elérése érdekében – a szükséges vázlattervek, változási 
vázrajok, felmérések elkészíttetésére földmérő általi elkészítésére, továbbá a szükséges 
egyeztetések lefolytatására és földhivatali záradékolás elvégeztetésére - folytasson le Fót 
Város Önkormányzata érvényes Versenyszabályzata rendelkezései alapján, ún. vállalkozói 
ajánlatkérői eljárást. 
3.2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy Fót Város Önkormányzata 
nevében a 3.1./ alpontban rögzített ún. versenyeztetési eljárás nyertesével, a tervezési 
munkákra vonatkozó tervezési, vállalkozási szerződést kösse meg. 
 
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1./ pontban meghatározott területek, földrészletek 
tulajdonba vételéhez szükséges ún. vázlattervek elkészíttetésére, a területileg illetékes 
hatáskörrel rendelkező Földhivatal részére történő benyújtására, és a meghatározott területek 
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tulajdonba vételéhez szükséges hatósági eljárásai során felmerülő, szükséges hatósági, 
igazgatási-szolgáltatási díjak fedezetére bruttó 3.500 E Ft keretösszeget, azaz bruttó 
Hárommillió-ötszázezer forint keretösszeget biztosít Fót Város Önkormányzata 2012. évi 
költségvetése általános tartalék sor terhére. 
 
5./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy az 1./ pontban 
meghatározott területek tulajdonba-vételi eljárása során szükséges nyilatkozatokat tegye meg. 
6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 4./ pontban foglalt döntés alapján, 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott és megalkotott, az 
Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló, a 3/2012. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet 
módosítására vonatkozó rendeletalkotási javaslatot dolgozza ki, állítsa össze és terjessze be a 
Képviselő-testület 2012. év május havi rendes ülésére, - a költségvetési rendelet módosítása 
végett. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a 2./ rögzített feladat végrehajtására: 2012. április 20., a 3. pontban 
rögzített, ún. versenyeztetési eljárás lefolytatására: 2012. április 20., a tervezési 
munkákra vonatkozó tervezési, vállalkozási szerződés megkötésére: 2012. április 30., a 
geodéziai felmérési munkák elvégzésére: 2012. július 31., a tulajdonba vételre vonatkozó 
szerződés megkötésére: az egyeztető tárgyalás megállapodása szerint, de legkésőbb 2012. 
október 01. 
 

 
8. napirend: Előterjesztés az út- és közműépítésekről szóló rendelet felülvizsgálata   

               tárgyában (38/a sz. anyag) 
 
 

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a Bizottság újra tárgyalta az anyagot. A bizottság javaslata az, hogy a 
módosító rendelet 1. §-a egészül ki a 3. pont alatti 2/a ponttal. Ez a pont az eredeti rendelet 2. 
§-hoz fog becsatlakozni. Ez a pont azt biztosítja, hogy az út- és közműépítéseknél olyan 
százalékos arányban járul hozzá az Önkormányzat a beruházáshoz, hogy minden ingatlant 
egyenlő arányban terhelje a hozzájárulás fizetésének mértéke. A módosító rendelet 2. §-ban a 
7. § 2. pont kiegészül egy g) ponttal, ez útépítésnél 10 és 90 % közötti költség lehet. Erre a 
módosításra azért van szükség, mert a Kormányhivatal által megalkotott rendeletnél a konkrét 
100 eFt-ot fix összeg megjelölését megkifogásolta. Százalékban lehet csak meghatározni. A 
módosító javaslat elfogadásával mindenkit egyenlő arányban támogat az Önkormányzat. Az 
előterjesztés első részében lévő határozati javaslat szerint az Önkormányzat kötelezettséget 
vállal arra, hogy a mindenkori költségvetés függvényében a magánerős lakossági útépítések 
esetén pénzügyi hozzájárulást biztosít a beruházásban érintett ingatlanok tulajdonosainak 
akként, hogy őket egyenlő mértékű (100 eFt) útépítési hozzájárulás terhelje, amely évente a 
KSH által közzétett inflációs mutató alapján felülvizsgálandó. A Bizottságnak javaslatainak 
megfelelően kérik a szavazást.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a most kiosztott anyaggal kapcsolatban a bizottsága nem tudta tárgyalni az 
előterjesztést ezért nincs véleménye.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: (ügyrendben) 
Ismerteti, hogy a március 21-i ülés véleménylapján látható, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság a rendeletalkotási javaslatot elfogadásra javasolta.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Pozderka Gábor alpolgármester úrnak válaszolva elmondja, hogy a módosítás módosítását 
nem tárgyalta a bizottság.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Támogatja azt a munkamenetet, hogy a pénzügyi bizottság tárgyalja utoljára az anyagokat az 
előző bizottsági vélemények beépítése érdekében. A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
pedig a jogszerűségi észrevételeik megtétele érdekében tárgyalja az anyagokat. Felvetődik a 
felelősség kérdése, hogy akár pénzügyi vonatkozásban, akár rendeleti döntéseket szavazógép 
módjára nem lehet elfogadni.  
 
Bukta András képviselő:  
Kérdést fogalmaz meg, amely szerint a módosításban „ingatlan” szó szerepel, ez a 
„rendeltetési egységgel” azonos fogalom? Mert különböző módon található meg az anyagban, 
javasolja az egységes megfogalmazást.  
 
Szabó Mihály képviselő:  
Bejelenti, hogy el kell mennie.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Szabó Mihály képviselő út távozott, a jelenlévők létszáma 10 fő, az 
ülés határozatképes. 
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy a Hivatal javaslatát március 19-én kapta meg minden képviselő. Ekkor 
tárgyalta először a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság. Arról a határozatról a Hivatal értesítette a 
Kormányhivatalt. A Kormányhivatal visszajelzett, hogy nem tudja azt a formát elfogadni. 
Ezért ezen a napon újra napirendre vették ezt az anyagot, és megpróbáltak egy másik 
megoldást találni. Ezért korábban a JÜSZB ezt nem is tárgyalhatta. Ez a módosítás olyan 
elven alapul, amely szerint minden ingatlantulajdonos tehervállalása azonos, és a 
költségvetésbe is belefér. Minden beruházás esetén az ismert kalkulációval kell megbecsülni a 
várható költséget, a beruházás befejeztével pedig az önrészt, amely 10-90 % közé fog esni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti Bukta András képviselő úr által javasolt módosítást, hogy a 2/A-ba kerüljön bele 
„minden ingatlan” helyett a „rendeltetési egységenként (lakásonként, üzletenként)” 
meghatározás szerepeljen. Ezzel a kiegészítéssel kéri a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
módosító indítványára a szavazást, amely szerint:  
„A Bizottság javasolja, hogy készüljön a 13 utca aszfaltozásával kapcsolatban egy összesített 
kimutatás, melyet a Polgármesteri Hivatal jelentessen meg a Fóti Hírnök című újságban, az 
érintett utcák lakói részére, pedig egyedi, személyre szóló elszámolás kerüljön postázásra.” 
 
A Bizottság javasolja, hogy a rendeleti javaslat 7. § (2) bekezdésének g) pontjának szövege 
helyébe az alábbi szöveg lépjen: „célzott összeg, (mely 100.000 Ft/ingatlan), melytől egyedi 
esetben, megállapodás alapján el lehet térni.” 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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146/2012. (III.28.) KT határozat  

Az út- és közműépítésekről szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában 
(38/a sz. anyag) 

 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az út- és közműépítésekről szóló rendelet 
tervezethez az alábbi kiegészítéseket teszi:  
- a 2/A-ba kerüljön bele „minden ingatlan” helyett a „rendeltetési egységenként 

(lakásonként, üzletenként)” megfogalmazás 
- készüljön a 13 utca aszfaltozásával kapcsolatban egy összesített kimutatás, melyet a 

Polgármesteri Hivatal jelentessen meg a Fóti Hírnök című újságban, az érintett utcák 
lakói részére, pedig egyedi, személyre szóló elszámolás kerüljön postázásra. 

Felkéri a Polgármester által a jegyzőt, hogy a kiegészítések figyelembevételével kerüljön 
kiadásra a rendelet.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
A rendeletre kéri a szavazást a módosításokkal együtt.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja  

 
Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének   

8/2012. (III.30.) önkormányzati rendeletét  
a magánerős lakossági út- és közműépítések szervezéséről és önkormányzati támogatási 
rendszeréről, valamint a céltámogatással épülő szennyvízcsatorna közmű-hozzájárulás 

fizetésének rendszeréről szóló többször módosított 27/1998. (IX.18.) önkormányzati 
rendelet módosításáról 

 

 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat szövegét ismerteti és kéri a képviselők szavazatát.  
„Fót Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra,- a mindenkori költségvetésének 
függvényében -, hogy a magánerős lakossági útépítések esetén, pénzügyi hozzájárulást 
biztosítja beruházásban érintett ingatlanok tulajdonosainak akként, hogy őket egyenlő 
mértékű, (100.000.- Ft) útépítési hozzájárulás terhelje, amely évente, a KSH által közzétett 
inflációs mutató alapján felülvizsgálandó. „ 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

147/2012. (III.28.) KT határozat  
Az út- és közműépítésekről szóló rendelet felülvizsgálata tárgyában 

(38/a sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzata kötelezettséget vállal arra,- a mindenkori költségvetésének 
függvényében -, hogy a magánerős lakossági útépítések esetén, pénzügyi hozzájárulást 
biztosítja beruházásban érintett ingatlanok tulajdonosainak akként, hogy őket egyenlő 
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mértékű, (100.000.- Ft) útépítési hozzájárulás terhelje, amely évente, a KSH által közzétett 
inflációs mutató alapján felülvizsgálandó. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
  

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

 
 
Fábry Béla képviselő: 
Értelmezése szerint a javaslat lényege az, hogy 5 millió Ft-ról 10 millió Ft-ra emelje a testület 
a keretösszeget, amely összegben a polgármesterre ruházza az emelt értékig a döntést.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Elmondja, hogy praktikus oka van a keret megemelésének, mert előfordult olyan eset, hogy 
béreltek volna Fót területén helyet, ami meghaladta ezt az értékhatárt. Amennyiben magasabb 
az összeg, ne kelljen várni a Képviselő-testület döntésére.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Véleménye szerint a gyorsítás indokolt, de valamilyen biztosítékot bele kellene tenni ebbe a 
döntésbe. Pl. a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, vagy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
elnökének jóváhagyásával.  
Módosítja az indítványát azzal, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság egy tagjának és a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság egy tagjának egyetértése szükséges.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry Béla képviselő úr indítványáról kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 2 igen, 5 nem, 3 tartózkodás – nem nyert többséget.  
 
A rendelettervezetet bocsátja szavazásra, amelyhez nem érkezett módosítás.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 4 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  
 

Fót Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
9/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok 
gyakorlásának szabályairól szóló 4/2006. (III.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésvezetést Pozderka Gábor alpolgármester úr vette át, Cselőtei 
Erzsébet polgármester asszony kiment a teremből.  
 

10. napirend: A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú    
                 ingatlanon tervezett fejlesztések tervezésének közbeszerzése tárgyában 

            (27/a sz. anyag) 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Eredeti határozati javaslatot teszi fel szavazásra, módosítás nem érkezett a napirendhez.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

148/2012. (III.28.) KT határozat  
A volt 0201 hrsz-ú terület, jelenleg 5553, 5565, 5566, 5586, 5589 hrsz-ú   ingatlanon tervezett 

fejlesztések tervezésének közbeszerzése tárgyában 
(27/a sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete „Fót, „Barackos” területének út- és 
közművesítési tervezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának javaslatát 
elfogadva, továbbá áttekintve a tárgyban keletkezett jegyzőkönyveket, az alábbi döntést 
hozza: 

1.1./ a Kasib Mérnöki Manager Iroda Kft. és NATURAQUA Környezetvédelmi Tervező és 
Szolgáltató Kft. közös ajánlattevők, 

1.2./ az UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt., 

1.3./ a RODEN Mérnöki Iroda Kft., 

1.4./ a KÖZLEKEDÉS Fővárosi Tervező Iroda Kft., 

1.5./ a TURA-Terv Mérnökiroda Kft. és Innober-Wave Kft. közös ajánlattevők, 

1.6./ a MIKROLINE Mérnöki és Szolgáltató Kft., 

1.7./ a VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. és Benkó és Szolgáltató Bt. 
közös ajánlattevők, 

1.8./ a VIA-TRITA Kft; 

1.9./ az ERBO-Plan Kft; 

1.10./ az INVESTMENT Mérnöki és Fővállalkozó Kft.; 

1.11./ az UTIBER Közúti Beruházó Kft.; 

1.12./ a Partner Mérnöki Iroda Kft. 

ajánlata érvényes. 

 

2./ A Képviselő-testület „Fót, „Barackos” területének út- és közművesítési tervezése” 
elnevezésű közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottságának javaslatát elfogadva, továbbá  
áttekintve a hiánypótlások kiértékelése tárgyában keletkezett jegyzőkönyveket, az alábbi 
döntést hozza: 

2.1./ a Pannonway Építő Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bek. d) és e) pontjaira tekintettel 
érvénytelen; 

2.2./ a SpeciálTerv Építőmérnöki Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen; 

2.3./ a Via Futura Kft. ajánlatát a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen; 

2.4./ a Hinterland Mérnöki Iroda Zrt. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján 
érvénytelen; 

2.5./ a TP-Terv Mérnöki Iroda Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen; 
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2.6./ a Multi Kft. ajánlata a Kbt. 74. § (1) bek. e) pontja alapján érvénytelen. 

 

3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a „Fót, „Barackos” területének út- és közművesítési 
tervezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről szóló döntés jogát - 
az Önkormányzat hatályos Közbeszerzési Szabályzata 24.§. (2) bekezdése alapján – a 
Polgármesterre delegálja. 

 

4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a „Fót, „Barackos” területének út- és 
közművesítési tervezése” elnevezésű közbeszerzési eljárás nyertesével a tervezési szerződést 
kösse meg, azt írja alá. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal. 
 

11.  napirend: Kistérségi nyári napközis tábor (88. sz. anyag)  
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kéri a bizottsági elnököket, hogy a bizottsági véleményeket ismertessék.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az utolsó mondatot ismerteti: „az összesített fóti gyermeklétszám a tábor teljes időtartamára 
nem haladhatja meg az 1125 főt.”  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke által ismertetett módosításra kéri a képviselők 
szavazatát.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 2. pontra vonatkozó módosító javaslatot ismerteti, amely szerint: „a nyári napközis tábor 
időszaka 2012. július 2-től augusztus 17–ig tartson”  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A határozati javaslatra egyben, a módosításokkal együtt kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

149/2012. (III.28.) KT határozat  
Kistérségi nyári napközis tábor 

 
(88. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. kifejezi azon szándékát, hogy igénybe veszi a Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás 

által működtetett nyári napközis tábor szolgáltatásait és felhatalmazza polgármestert az 
igénybejelentés aláírására.  

2. úgy dönt, hogy az igénybe vett kistérségi nyári napközi tábor időszaka 2012. július 2. – 
augusztus 17. 

3. a táborozáshoz szükséges támogatást a 2012. évi költségvetési rendelet 4/a számú 
melléklet „Támogatásértékű működési kiadások helyi önkormányzatoknak és 



24 

 

költségvetési szerveiknek” során szereplő 1.800.000 forint keretösszegből biztosítja. A 
naponta összesített gyermeklétszám nem haladhatja meg az 1125 főt. 

4. felkéri a Polgármestert, hogy Dunakeszi Város Önkormányzatával a fenti tárgyban kössön 
együttműködési megállapodást és felhatalmazza annak aláírására. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal, a 4. pont tekintetében 2012. május 31-ig 
    

 
12.  napirend: Az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és  

                diákétkeztetési térítési díjak, továbbá az önkormányzati személyes  
                gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának szabályozásáról   
                szóló, 7/2011. (III.3.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában    
                (68. sz. anyag)  
 
 

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Elmondja, hogy az intézmény vezetője jelen volt az ülésen és ott egyeztetésre került a 
javaslatot az ide vonatkozó rendelet 10. pontja szerint a térítési díj alacsonyabb összegben is 
meghatározható. A kedvezmények meghatározása a mellékletben az 5. oldalon található. A 
helyben étkezők 457 Ft/adag volt. Ezt mi 512 Ft/adagban határoztuk meg. Ez ÁFÁ-val együtt 
650.- Ft. A szociális étkezés sor kihúzásra került, az intézményi térítési díjat 512.- Ft-ban és 
650 Ft ÁFÁ-s összegben határozta meg a bizottság.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet 1. sz. melléklet 5. oldal alsó táblázata 2. sorában „ 
helyben étkező 512-ről 65o-re, a szociális étkezés sor törölve, az intézményes térítési díj 671 
helyett, 512, bruttó 65o Ft.” 
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A rendelettervezetre az elfogadott módosításokkal egyben kéri a képviselők döntését.  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja  

 

Fót Önkormányzata Képviselő-testületének 
10/2012. (III. 30.) önkormányzati rendeletét 

az önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési 
díjak, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások 

térítési díjának szabályozásáról szóló 7/2011. (III. 3.) önkormányzati rendelet 
módosításáról. 

 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Megköszöni a munkát, az ülést bezárja.  
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Pozderka Gábor alpolgármester  – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában - a 
Képviselő-testület 2012. március 28.-i nyílt, rendkívüli  ülését 20 óra 30  perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. március 28.-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
20 óra 30 perckor. 
 
 
 
 
 

k.m.f. 
 

 
 
 
 

                Cselőtei Erzsébet           
                  polgármester  

 

  
 
 
 

Chrobák Zoltánné dr.  
              jegyző 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 03. 30.   
 
 


