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7/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 4-én 19 óra 40 perc 

kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) 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,  
                          Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,  
  Lévai Sándorné képviselő, 
  Szabó Mihály képviselő.  
    
Állandó tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Szotyori Judith ügyvéd, az Önkormányzat   
                                                               jogi tanácsadója 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: -- 
 
Egyéb: a napirendek vonatkozásában az előterjesztések készítő hivatali dolgozók, és 
intézményvezetők.  
 
A jegyzőkönyvet Csákyné Heisler Zsuzsanna dokumentációs referens vezette és készítette.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: Köszönti a Képviselő-testület 2012. április 4.-i rendkívüli 
ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése határozatképes, 8 
fő van jelen.   
 
Ismerteti, hogy a kiküldött meghívó alapján 5 napirendi pont van. Javasolja, hogy a meghívó 
szerinti 2. napirendi pontot vegye előre a Képviselő-testület. Javasolja továbbá, hogy 89. sz. 
anyag, a MÁV Zrt. vágányzár időszakára vonatpótló autóbusz feltételeinek biztosítása 
tárgyában c. anyag kerüljön levételre, átgondolás és újra tárgyalás után április 10-én, a 
következő rendkívüli képviselő-testületi ülésen történjen döntés. Következő módosításként a 
83. sz. anyag levételét javasolja, (a Polgármesteri Hivatal elhelyezése, illetve új városháza 
építése) mert nem készült el.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A napirendekkel kapcsolatban azt a változtatást kéri, hogy a helyi buszjárattal kapcsolatban 
minden napirendet vegyen le a testület, és kerüljön át keddi (április 10-re), Képviselő-testület  
ülésére. Indoklásul előadja, hogy az anyagok átolvasására sem volt idő, és bizottsági 
vélemények is szükségesek, pl. azzal kapcsolatban, amely közbeszerzést érint.  
Javasolja az Agglomerációs Kft-vel kapcsolatos buszos napirendet levenni, mivel nincsen 
nyilatkozat a testület birtokában, amely alapján foglalkozni kellene. Egy rendkívüli 
felmondást nyújtott be az Agglomerációs Kft ügyvezetője. A Kft ügyvezetője rendkívüli 
felmondást említ, de a szerződésük nem ad lehetőséget részükre rendkívüli felmondásra, csak 
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az Önkormányzatnak. Véleménye szerint rendes felmondással élhetnek, amely 30 napos 
felmondási határidővel jár. A testület dönthet másként is.  
 
A meghívón minden egyes napirend úgy szerepel, hogy sürgősségi indítvány, amely nem 
helyes. Javasolja, hogy a helyi buszjárattal kapcsolatos előterjesztésen kívül minden más 
előterjesztést vegyen le napirendjéről a Képviselő-testület.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Polgármester asszonytól kéri, hogy a képviselő-testületi ülések összehívását gondolja át, mert 
ad-hoc jellegű, - most hallja, hogy jövő héten, kedden ismét testületi ülés -, ezt nagyon 
feszített munkatempónak tartja. Elmondja, hogy nem fogja tudni követni a hivatal, nincs elég 
idő az ügyek elintézésére. Elmondja, hogy lassan hetente, vagy hetente több képviselő-
testületi ülést is tartunk. A város érdekében mindenekelőtt dolgozunk, de vannak fizikai 
határai a Képviselő-testület tagjainak és a hivatali dolgozóknak is.  
A 4. sz. napirendi ponthoz hozzáfűzi, hogy nem csak elektromos áramról szól, hanem 
vezetékes gázról is. Mindkettőben fontos lenne dönteni. Javasolja a képviselő társainak 
áttekinteni az anyagot, mindkettőben szinte formai dolog, amit el kell fogadni. A 
közbeszerzések lefolytatásához azonban ez elengedhetetlen. Ismerteti, hogy a tavalyi 
árambeszerzésen cca 3 millió Ft-ot takarított meg az Önkormányzat. A földgázon is várható 
ilyen kedvező eredmény.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Elmondja, hogy most értesült, hogy jövő hét keddre (április 10.) testületi ülést kíván a 
Polgármester asszony összehívni. Bejelenti, hogy más szervezetnek is a tagja, amelynek 
elnöke is egyben és taggyűlése meghirdetésre került ezen a napon 18 óra 30 percre. Ezt nem 
tudja lemondani, ezért kéri, hogy az ülés egy másik napon legyen megtartva. Szerdán az EEB 
ülésezik.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Más módosító indítvány a napirendekkel kapcsolatban nem érkezett, ezért a napirendi 
pontokat sorrendben teszi fel szavazásra.  
 

1. Az 1. sz. napirend (93. sz.) első napirendi pontként kerüljön felvételre.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadva.  
 
2. Szabó Mihály képviselő úr javaslata volt, hogy a buszos előterjesztésen kívül 

valamennyi napirend kerüljön levételre.  
Szavazás eredménye: 3 igen szavazattal, 5 ellenszavazat mellett és tartózkodás nélkül, - 
nem nyert többséget.  
 
3. Javasolja a 91. sz. anyag felvételét napirendre: Fót Város Önkormányzat és a 

fenntartásában álló intézmények részére történő villamos áram, továbbá közvilágítás 
ellátását szolgáló villamos áram-vásárlás” tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 
eljárás kapcsán. /6. pontnak/ 

Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
4. Javasolja az 1. sz. (83. sz. napirend) levételét: A Polgármesteri Hivatal elhelyezése, 

illetve új Városháza építése tárgyában. 
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Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
5. Egyben történő szavazást javasol, majd módosítja a szavazás menetét és szavazást kér 

a 89. sz. anyag /MÁV-előterjesztés/ levételéről, amelynek tárgyalását javasolja a 
következő ülésre visszahozni.  

Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
6. Egyben teszi fel szavazásra a napirendeket.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 2 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  

 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: (ügyrendben)  
Amennyiben a testület hozzájárul, újra feltenné napirendként a MÁV előterjesztést, mivel 
2013-ban lesz legkorábban a vágányzár, ezért azt javasolja, hogy válaszoljon a testület 
valamit a MÁV-nak, és ha nem tartja megfelelőnek a későbbiekben a testület, módosítható 
lesz. Kéri, hogy vegye vissza a napirendet a testület tárgyalásra, és újra szavazzon.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felteszi szavazásra Gráf Mihály képviselő úr módosító indítványát, amely szerint vegye fel 
újra a 89. sz. anyagot napirendre a testület.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester – a napirendi pontok elfogadása 
hiányában - a Képviselő-testület 2012. április 4.-i nyílt, rendkívüli ülését 19 óra 55 perckor 
bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. április 4.-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
19 óra 55 perckor. 
 

k.m.f. 
 

 
 

 
                Cselőtei Erzsébet           
                  polgármester  

 

  
 
 

  Chrobák Zoltánné dr.  
              jegyző 

    
 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 04.05. 


