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8/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 10-én 18 óra 30 perc 

kezdettel (a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott 
rendkívüli , nyílt  ülésről  

 
 
Jelen vannak:    Cselőtei Erzsébet polgármester, 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző,  
   Polgár Erzsébet aljegyző,  
  Bukta András képviselő,  
  Fábry Béla képviselő,  
  Földi Pál képviselő, 
  Koncz János 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 10.-ei 
rendkívüli ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, 6 fő van jelen.   
 
Ismerteti, hogy a kiküldött meghívó alapján 7 napirendi pont van. Kéri a képviselők 
javaslatait a napirenddel kapcsolatban.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Kérdést fogalmaz meg arról, hogy a napirendi pontokat a bizottságok megtárgyalták-e? 
Javasolja, ha van olyan, amit nem tárgyaltak meg a bizottságok, akkor azt ne tárgyalja a 
Képviselő-testület. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja egyenként a napirendi pontokat áttekinteni Fábry képviselő úr indítványa alapján. 
Az 1. napirend mindhárom bizottságra ki van szignálva, amely az EEB még nem tárgyalt meg 
egyet sem.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnök: 
Hozzáteszi, hogy a véleménye az, ami az Ötv-ben foglalt meghatározás alapján fogalmazódott 
meg, hogy újratárgyalásról van szó az 1. napirend esetében, mivel a végrehajtás alól 
felfüggesztette a Polgármester asszony. Véleménye szerint ismételt bizottsági véleményezés 
nem szükséges, mert mindhárom bizottság februárban erről már döntött, a februári 
véleménylapokon szerepelnek a bizottsági vélemények.  
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A 2. napirendhez a véleménye az, hogy az EEB-nek nem szükséges tárgyalni, mivel a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság és a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság megtárgyalta.   
A többi napirend vonatkozásában az a javaslata, hogy amit a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
nem tárgyalt meg, az ne kerüljön napirendre.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
A 91. sz. előterjesztéssel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a közbeszerzési 
tervbe bekerült a gáz, de a villamos energia beszerzése kimaradt. Minden közbeszerzési terv 
elfogadásának alapja a költségvetés. A fedezet a gázra rendelkezésre állt, mert ebben már a 
testület döntött. A villamos energia módosítja a tervet is, ezért új ügy, amelyet nem tárgyalt 
még a Képviselő-testület.  
 
Juhász András pénzügyi osztályvezető:  
Elmondja, hogy a szolgáltatás becsült értéke menet közben érkezett meg, az előterjesztésben 
szereplő nettó 26 millió Ft/év összeget kell beállítani. A 2. pontban egy KT határozat 
módosítás is van, véleménye szerint a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménye nélkül nem 
lehet dönteni.  
 
Koncz János képviselő:  
Javasolja, hogy a 93. sz. előterjesztést (busz) tárgyalja a testület a napirendben érintettek 
miatt, akik vidékről érkeztek.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Javasolja, hogy azokat a napirendeket tárgyalja a testület, amelyek tiszták és egyértelműek a 
további viták elkerülése érdekében. (1-es, 2-es, 3-as, 6-os napirendek a 93. sz. előterjesztés 
első napirendként történő felvételével.)  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a háttérből, mikrofonon kívül a 6. napirendhez információként 
elhangzik, hogy vagyont érintő kérdésről van szó, ezért a bizottsági vélemények nélkül ne 
tárgyalja a testület a mai napon. Fábry Béla képviselő úr visszavonja a 6. sz. előterjesztésre 
vonatkozó javaslatát. 
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A 92. sz. anyag holnapi megtárgyalását nem javasolja, mert nem képviselő-testületi hatáskör, 
mivel a Vagyonrendeletben foglaltak szerint a 10 millió Ft értéket meg nem haladó 
vagyontárgyak, ingatlanok egy évet meg nem haladó bérbeadásáról szóló hatáskört átruházza. 
Ez a Polgármester asszony hatásköre.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Javasolja, hogy a meghívón szereplő első három napirendet fogadja el a Képviselő-testület, az 
ülés napirendjeként, a meghívóban szereplő egyéb napirendek a 2012. április 11-i ülésen 
kerülnek megtárgyalásra. A napirendek anyagai a következők: 93, 83/a, 89. sz. napirendek. 
Erről egyben kéri a képviselők szavazatát.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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1. napirend: Fót város területén működő Agglomerációs Kft. helyi buszközlekedés, 
valamint SZTK járat közszolgáltatási szerződésének rendkívüli felmondása tárgyában 
(93. sz. napirend)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Kéri a hozzászólásokat a napirendhez.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Kéri a bizottságok véleményének ismertetését.  
 
Juhász András, pénzügyi osztályvezető:  
Ismerteti, hogy a határozati javaslat 1. pontját a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság elfogadásra 
javasolja. Egy új 2. ponttal egészülne ki a határozat, amely szerint: „hivatkozva Zoltán László 
Zsigmondné 2012. március 23.-i keltű 364-3/2012. számon iktatott levelére, továbbá a 2004. 
évi XXXIII. tv. 8 § 2/d. pontjára, mely szerint az ellátásért felelős pályázat nélkül közvetlenül 
megbízhat szolgáltatót, amennyiben a közszolgáltatási feladat folyamatos ellátása veszélybe 
kerül, megbízza a Kunszenti Közlekedési Kft-t (cím) 2012. április 25-től a pályázati eljárás 
lebonyolításáig, illetve a szerződés aláírásáig a viteldíj rendelet változtatása nélkül lássa el a 
szolgáltatást. A szolgáltatás ellenértéke bruttó 25o e Ft/hó értékben.” 
A 3. pontban: megbízza a jelenlegi 210 eFt+ÁFA/hó értéken.  
A 3. pont a régi 2. pont annyi módosítással, hogy az áprilisi rendes ülésre. 
Az 5. pont a régi 4. pont.  
A 6. pont a régi 5. pont.  
A régi 3. pont törölve.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kisebbségi véleményét ismerteti a napirendhez. A véleménye, hogy összetett a probléma 
rendkívüli, vagy rendes felmondással szűnjön meg a jelenlegi megbízás. Lesz-e szolgáltatás? 
Ajánlja, hogy vizsgálja meg azt a Hivatal, hogy hányan veszik igénybe a helyi járatot, hányan 
vásárolják a bérleteket. Felveti annak a lehetőségét, hogy egy kisebb busz üzemeltetése 
esetleg elegendő lenne a forgalomhoz képest. Ötletként hangzott el egy elektromos busz 
üzemeltetése, amelynek olcsóbb a fenntartása és az utasoknak is olcsóbb a menetjegye.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményét, amely szerint a határozati 
javaslat 2. pontját módosították a következők szerint: „Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete  az Agglomerációs Kft levelében foglaltak alapján kezdeményezi az Agglomerációs 
Kft-vel kötött szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetését. A Képviselő-testület  
felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos intézkedések végrehajtására.” 
Véleménye szerint két joghatályos szerződése lesz az Önkormányzatnak ugyanarra a 
szolgáltatásra. Véleménye szerint a Kft a szerződését rendkívüli felmondással akkor 
mondhatja fel, ha a rendkívüli felmondás okát alá tudja támasztani. Nem egyértelmű, hogy a 
szolgáltatást miért nem tudják tovább üzemeltetni, a pénzügyi okok nem most keletkeztek. A 
rendes felmondás 30 napos határidővel van. A rendes felmondás határidejével meg lehet bízni 
a másik szolgáltatót, hogy ne legyen párhuzamosan két különböző céggel szerződése az 
Önkormányzatnak.  
Emiatt javasolja a Bizottság a közös megegyezéssel történő szerződés-bontást.  
Amennyiben postafordultával visszaérkezik az Agglomerációs Kft által aláírt nyilatkozat, a 
határidő onnan kezdődhet. 
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Szalay Balázs, az Agglomerációs Kft képviselője:  
Elmondja, hogy a viteldíj a Képviselő-testület döntése szerint kerül meghatározásra. 
Elektromos busz beállítására nincs lehetőség. Az érvényes szerződés megkötése nem 
elegendő a közlekedéshez, azzal lehet engedélyért folyamodni. Addig itt szolgáltató egy van.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Véleménye szerint a helyi közlekedést folyamatosan biztosítani kell a lakosok számára, ezért 
meg kell találni azt a megoldást, amellyel a szolgáltatás tovább biztosítható.  
Az utasszámlálás megoldható saját erőből, az elektromos busz pedig nem az Önkormányzat 
ügye. Juhász András által elmondottakat elfogadja. Javasolja a döntés meghozatalát, a 
Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatának elfogadását támogatja.  
 
Földi Pál képviselő:  
Javasolja a folyamatosság érdekében a döntést, a megfogalmazott határozati javaslat 
elfogadását támogatja.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Javasolja, hogy az Agglomerációs Kft-vel meglévő szerződést megszünteti az Önkormányzat, 
és megköti a másik szerződést 2012. április 25-i kezdő nappal. Reméli, hogy az engedélyek a 
mai napon hozott határozattal beszerezhetőek lesznek.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi szakértő: 
A szerződés felmondása, módosítása az utolsó pont a 2010. június 21-i keltezett 
közszolgáltatási szerződésre. Rendkívüli felmondásra adhat okot az Önkormányzat részéről a 
szolgáltatás három héten túli indokolatlan szünetelése, illetve mindkét fél részéről a 
szerződésben foglaltak be nem tartása.  
Rendes felmondással is felmondható 3o nappal a szerződés, ezt semmi nem zárja ki. A 
szolgáltató semmi körülmények között nem mondhatja fel rendkívüli felmondással a 
szerződést, az Önkormányzatnak van erre lehetősége.  
A bejelentés után, amely szerint rendkívüli felmondással meg akarja szüntetni a szolgáltatást a 
szolgáltató, a 4. francia bekezdés második fordulata következik be, vagyis, az Agglomerációs 
Kft részéről a szerződésben foglaltak be nem tartása.  
Fel kell mondani rendes felmondással 3o napra.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A mellékletben foglaltak alapján a cég képviselője ígéretet tett arra, hogy benyújtják a rendes 
felmondásukat a rendkívüli helyett. Ígéretet tett továbbá arra is, hogy amíg az új szolgáltató 
be nem lép, addig folytatja a szolgáltatás biztosítását.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A cég képviselőjének – véleménye szerint – nem volt felhatalmazása a képviseletre. Továbbra 
is várja a választ arra a kérdésre, hogy mire hivatkozva mondja majd fel az Önkormányzat a 
szerződést?  
 
Bozsóki László, Agglomerációs Kft képviseletében:  
Felajánlja a cég nevében, hogy tesznek egy nyilatkozatot arról, hogy módosítják a rendkívüli 
felmondást rendes felmondásra, és így kezdeményezik a szerződés felbontását, amelyet 2012. 
április 13-án eljuttatnak Polgármester asszony részére. Az új szolgáltatóval április 23-i 
hatállyal meg lehet kötni a szerződést.  
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Fábry Béla  képviselő: 
A szolgáltató vállalta, hogy az új szolgáltató munkába állásáig biztosítja a szállítást, de április 
5-től már bérleteket nem adnak el.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi tanácsadó:  
Az Agglomerációs Kft képviselőjéhez intéz kérdést, amely szerint lehetségesnek tartja-e a 
képviselő, hogy a holnapi nap folyamán (2012. április 11.) írásban be tudja nyújtani a 
nyilatkozatát a cég aláírásokkal. A holnapi rendkívüli testületi ülésen ennek alapján döntés 
születhetne közös megegyezéssel. Átfedés nincs.  
 
Bozsóki László, az Agglomerációs Kft képviselője:  
Semmi akadályát nem látja az ügyvéd asszony javaslata szerinti eljárásra, április 25.-e lenne a 
határnap. A nyilatkozat a holnapi nappal keltezve, 2012. április 25-i felmondással.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi tanácsadó:  
A közös megegyezés arról szól, hogy a legvégső napot meghatározza, de előbb is megszűnhet 
a szerződés abban az esetben, ha a másik vállalkozó előbb kapja meg az engedélyt.  
 
Bozsóki László, az Agglomerációs Kft képviselője:  
Az ügyvédnő által ismertetett verziót elfogadhatónak tartja az Agglomerációs Kft részéről.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Összefoglalja a jegyzőkönyv számára: Fót Város Önkormányzata és az Agglomerációs Kft 
közös megegyezéssel a szerződést megszünteti. 2012. április 11-én az Agglomerációs Kft 
leadja a nyilatkozatát. Hatályba lép, ha az új szolgáltató megkapja az üzemeltetési engedélyét, 
de legkésőbb április 25-én.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Fábry Béla képviselő úr javaslatát a határozati javaslat 2. pontjaként javasolja elfogadni.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
A határozati javaslat (eredeti) 1. pontját változatlan formában javasolja elfogadásra.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat 1. pontjáról kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

150/2012. (III.10.) KT határozat 
Fót város területén működő Agglomerációs Kft. helyi buszközlekedés, valamint SZTK járat 

közszolgáltatási szerződésének rendkívüli felmondása tárgyában 
(93. sz. napirend) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi autóbuszjáratot 
üzemeltető Agglomerációs Kft. (székhely:7030 Paks, Munkácsy Mihály u. 62.) 
tömegközlekedési szolgáltatással kapcsolatos rendkívüli felmondását nem fogadja el a felek 
közötti közszolgáltatási szerződés rendkívüli felmondásra vonatkozó szabályozása alapján és 
kifejezi azon szándékát, hogy a szerződés bármilyen – jogalap nélküli - megszűntetése esetén 
az esetleges kárai és követelései tekintetében jogfenntartást érvényesít.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
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Fábry Béla  képviselő: 
A 2. pont megfogalmazása szerint úgy szól, hogy közös megegyezéssel történik a 
szolgáltatási szerződés megszüntetése, a megszüntető dokumentum benyújtására 2012. április 
11-én kerül sor. A hatálybalépés az új szolgáltató engedélyének megszerzése, illetve 
legkésőbb 2012. április 25.  
 
Fót Város Önkormányzata tudomásul veszi Bozsóki László Képviselő-testületi ülésen tett 
bejelentését a közös megegyezéssel történő szerződés megszüntetéséről. A közös megegyezés 
feltételeként szabja, hogy az 2012. április 11-én Fót Város Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatalába érkezzen be, a szerződés hatálybalépése az új szolgáltatónak a szolgáltatói 
szerződésére vonatkozó engedélyének időpontja, legkésőbb 2012. április 25-e, amennyiben az 
Agglomerációs Kft-től a közös megegyezésre irányuló dokumentum a hivatalba nem érkezik 
be, a megállapodás tárgytalan. Felkéri a polgármestert, hogy ebben az esetben a rendes 
felmondás szabályai szerint bontsa fel a szerződést.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Egyetért a javaslattal, de felhívja a figyelmet arra, hogy Bozsóki úr nem tehet hivatalos 
nyilatkozatot, csak tájékoztathat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja, hogy „a testület úgy dönt, hogy az Agglomerációs Kft részéről tett 
ajánlatot 2012. árpilis 11-ei határidővel történő jognyilatkozat tételre a felmondásra 
vonatkozóan. Ezt követően a szerdai Képviselő-testület ülésén dönt a további lépésekről.” 
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

151/2012. (III.10.) KT határozat 
Fót város területén működő Agglomerációs Kft. helyi buszközlekedés, valamint SZTK járat 

közszolgáltatási szerződésének rendkívüli felmondása tárgyában 
(93. sz. napirend) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat és az 
Agglomerációs Kft között létrejött szerződés közös megegyezéssel történő felmondására 
vonatkozó jognyilatkozatát az Agglomerációs Kft 2012. április 11.-ei napon nyújtsa be az 
Önkormányzathoz.  
A Képviselő-testület ennek ismeretében dönt a további lépésekről a 2012. április 11.-ei 
rendkívüli ülésén.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
Földi Pál képviselő:  
Felveti a napirendhez nem tartozó problémát, amelyről telefonjelzés alapján tájékoztatja a 
Képviselő-testületet, hogy a városban vannak területek, ahol nincs megfelelő víznyomás. Az 
Akácos utcában egyáltalán nincs víz. Kéri, hogy azonnal intézkedjen a Hivatal a probléma 
megoldása érdekében.  
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1. napirend: A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35 §.(3)  
bekezdése alapján a 107/2012. (III.21.), a 108/2012 (III.21.) sz. KT határozatok 
ismételt megtárgyalása tárgyában (83/a. sz. anyag)  

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester : 
Ismerteti, hogy a 1o7-es és 1o8-as KT határozat végrehajtását felfüggesztette. Az egyik 
határozat egy intézkedési terv és ütemezés készítéséről szól a városháza kialakításáról, a 1o8-
as határozat szövegezése nem jó, mert a jelenlegi „Pirog-ház” és területével kapcsolatban 
akcióterv kell, hogy készüljön.  
Az anyag újratárgyalását azért kérte, mert szeretné annak a lehetőségét is megvizsgálni, hogy 
van-e lehetőség arra, hogy a Városháza a Gyermekvárosban, a volt Ökumenikus Iskola 
épületében valósuljon meg. Pénzügyi tekintetben ennek van realitása, viszont az is fennáll, 
hogy nem kapja meg az épületet az Önkormányzat. Javasolja, hogy párhuzamosan fusson 
egymás mellett a kettő, induljon el egy tárgyalás annak érdekében, hogy az Ökumenikus 
Iskolát és a hozzá kapcsolódó telket megkapja az Önkormányzat.  
 
Juhász András, pénzügyi osztályvezető:  
Ismerteti a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatait:  
A határozati javaslat 1. pontját nem javasolja elfogadásra. A 2. pontot nem javasolja 
elfogadásra. A 3. pontot nem szavaztak. A 4. pontot nem javasolta elfogadásra. Az 5. pont, a 
108-as határozat pontosított változatát elfogadta.  (név szerinti szavazással minden pontban)  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Reálisnak tartja a határozatok felfüggesztését, mert az ÁFÉSZ területén létesülő Városháza 
építése került elfogadásra. Véleménye szerint a kb. 1 milliárd forintos beruházásra a városnak 
nem lesz pénze, valamint egyéb önkormányzati intézmények is rossz állapotban vannak, 
ezeket a költségeket a város nem bírja el. A 3oo millió Ft-os beruházást tartható vállalásnak 
gondolja. A vagyonkezelési jog megszerzésére van némi lehetőség. Azt a javaslatot kívánja 
támogatni, hogy a volt FÖKE Iskola épületében kerüljön kialakításra a Polgármesteri Hivatal. 
Elmondja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság az egész határozati javaslatot átírta, és 
ennek alapján javasolja az elfogadást egyhangú szavazással. Miután a Képviselő-testület 
döntött a helyszín elfogadásáról, a többi határozat a feladatok megfogalmazását tartalmazza. 
A Városháza építésére szánt 300 millió Ft be van állítva a költségvetésbe, külön szavazni sem 
kell róla. Kéri a képviselőket, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság által tett határozati 
javaslatokat támogassák.  
 
Földi Pál képviselő:  
Elmondja, hogy az a véleménye, hogy más ingatlanán nem szeretne építkezni, ám, ha olyan 
reális képet kapna az Önkormányzat, hogy hosszú távra (99 év, vagy 5o év távlatai) birtokba 
veheti a gyermekvárosi ingatlant, akkor a határozati javaslatban azt kívánja megfogalmazni, 
hogy a polgármester kapjon olyan felhatalmazást, hogy a Városháza ügyében tárgyaljon az 
MN Zrt-nél a hely megszerzése és hosszú távú megtartása érdekében.  
 
prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Földi Pál képviselő úr javaslatára elmondja, hogy akkor kezdődhetnek meg a tárgyalások és 
akkor adható át az Önkormányzat kezébe a kezelési jog, amennyiben pontosan meg van 
határozva, hogy az Önkormányzat az épületet mire akarja használni. Alá kell támasztani 
műszaki és pénzügyi adatokkal, ezt az Önkormányzat joghatályos testületi döntéssel 
elhatározta. Ez az előfeltétele, hogy a szerződésről a tárgyalások megkezdődhessenek.  
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A miniszter tájékoztató leveléből kiderül, hogy ennek a szerződésnek nem lesz akadálya, 
aláírás után hozzá kell eljuttatni jóváhagyásra.  
 
A felszabadult két hivatali terület hasznosításáról akciótervet kell készíteni, a piaci értékesítés 
esetén, jó áron lehet eladni ezeket a telkeket.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Müller professzor úrtól várja a választ arra a kérdésre, hogy az akciótervet érdemes-e 
lefolytatni, mert mi van akkor, ha a gyermekvárosi elhelyezésre elutasítást kapunk?  
 
prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
A kérdés az, hogy mikor lesz a városnak 1 milliárd forintja arra, hogy megvalósítsa az 
épületet?  
 
Koncz János képviselő:  
Az „A” változatot támogatja, ami a Gyermekváros területét jelenti a Városháza elhelyezésére.  
Felhívja a figyelmet a 2013-as törlesztési kötelezettségre. Nem tartja célszerűnek az ingatlant 
eladni azért, hogy 1 milliárd forintos Hivatal épüljön az ABC területén.  
 
Bukta András képviselő:  
Egyetért Koncz János képviselő úr véleményével. Hegedüs Miklós úr által is javasoltak 
alapján a költségvetésben is szereplő tétel ez a helyszín, ami finanszírozható. Ellentétben a 
másik két változattal, amelyre nincs meg a fedezet. Felhívja a figyelmet a 2013-ban induló un. 
járási rendszerre, amely az önkormányzatoktól épületeket is fog elvenni, amellyel 
kapcsolatban tiltakozását fejezi ki, és reméli, hogy Fótot ez nem fogja érinteni.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Egyetért azzal, hogy haladéktalanul meg kell kezdeni az egyeztetést a vagyonkezelővel. 
Kiegészítésként kéri, hogy annak eredményéről a Képviselő-testületet haladéktalanul 
tájékoztassa a Polgármester asszony. A „B” és „C” változat pénzügyi vonatkozásait 
aggályosnak tartja, a „C” változat elfogadása jelentős kockázatokat rejt magában.  
Elmondja, hogy a Képviselő-testület a hitelességét teszi kockára akkor, amikor nincs csatorna 
és nincs aszfaltút, akkor 1,2 milliárd Ft-os álmot dédelgetünk. A közigazgatás átalakítása után 
nem tudni, hogy milyen funkciókat fog ellátni a városirányítás.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság kérése az volt, hogy ne az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatokról történjen szavazás, hanem a bizottság által javasolt határozatokról.  
A 1o7/2012. és 1o8/2011. határozat visszavonását javasolja a bizottság, valamint a 216/2001-
es határozat visszavonását is javasolják. Javasolja II.-nek a „Pirog-ház” tömb helyének 
akciótervét belevenni a határozatba. Javasolja, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság 
véleménylapján szereplő I. és II. határozati javaslatok elfogadását, a javaslatból a III. 
határozati javaslat kiesik, helyette a IV. határozati javaslat módosítása kerül, a „Pirog-ház” 
tömb hasznosítás céljából megvalósítási ütemterv készítését írná elő.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Módosító javaslata az, hogy a szövegben ne a volt Ökumenikus Iskola épülete meghatározás 
szerepeljen, hanem pontosabb megfogalmazásban kerüljön feltüntetésre a „Károlyi István 
Gyermekközpontban lévő ma üresen álló iskolaépület”.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
Az I. határozati javaslat szövegére tesz javaslatot, amely szerint: Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 1o7/2012. (III.21.), valamint a 
216/2001. (X.11.) sz. KT határozatát.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
Elmondja, hogy a 216/2001. (X.10.) KT határozatot jelenleg ez a testület most nem tudja 
visszavonni, tekintettel arra, hogy erre vonatkozóan a bizottságoknak döntést kell hoznia. Ez 
nem volt az előterjesztés része. 
 
Fábry Béla  képviselő: 
Véleménye szerint be lehet emelni egy másik módosító indítványt, amely részét képezi a 
JÜSZB elnöke szerint a napirendnek, és erről a Képviselő-testület dönthet bizottsági 
vélemény nélkül is.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
Válaszul elmondja, hogy az ominózus határozat 11 éve született, amelyet nem ismer a 
Képviselő-testület valamennyi tagja. Erről dönteni egyben a kiküldött anyag mellett, nem 
lehet.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Javasolja Ügyvéd asszony véleményének rögzítését, és a Képviselő-testület döntését a 
módosító indítványról úgy, hogy két részletben történjen szavazás. Első részletben a 
1o7/2012. sz. határozat visszavonásáról, második részletben a 216/2001. sz. határozat 
visszavonásáról.  
 
dr. Szotyori Judith, jogi szakértő:  
A teljesen jogszerű eljárás érdekében, valóban a 107/2012-ről szavazzon először a testület és 
másodiknak a 216/2001. sz. határozatról, amennyiben elfogadja a testület.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ismerteti a I. sz. határozati javaslat szövegét elfogadásra, mely szerint: Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a 107/2012. (III.21.) KT határozatát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást kezdeményez Szabó Mihály képviselő úr által ismertetett javaslatra.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

152/2012. (IV.10.) KT határozat 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35 §.(3) bekezdése alapján a 

107/2012. (III.21.), a 108/2012 (III.21.) sz. KT határozatok ismételt megtárgyalása tárgyában 
(83/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 107/2012. 
(III.21.) KT határozatát.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
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Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
A I.2. határozati javaslat szövegére tesz javaslatot, mely szerint: Fót Város 
Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja a Polgármesteri Hivatal elhelyezéséről 
rendelkező 216/2001. (X.10.) KT határozatát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást kezdeményez Szabó Mihály képviselő úr által ismertetett I.2. határozati pontra.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, - nem nyert többséget. 
(minőségi többséget igénylő szavazás) 
 

153/2012. (IV.10.) KT határozat 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35 §.(3) bekezdése alapján a 

107/2012. (III.21.), a 108/2012 (III.21.) sz. KT határozatok ismételt megtárgyalása tárgyában 
(83/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy érvényben hagyja a 
Polgármesteri Hivatal elhelyezéséről rendelkező 216/2001. (X.10.) KT határozatát.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  

 
Bukta András képviselő:  
Egy-két perc technikai szünetet kér.  
 
SZÜNET  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szünet után a Képviselő-testület 20 óra 18 perckor folytatja a 
munkát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Bejelenti, hogy az előző szavazáson 153/2012. (IV.10.) KT határozatban foglalt döntés nem 
egyértelmű. Ezért a 108/2012. (III.21.) KT határozatról indítványoz szavazást. Amennyiben 
helyben hagyja a testület, akkor „igen” gombbal, ha visszavonásra kerül, akkor „nem” 
gombbal kell szavazni.  
 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Polgármester asszony felolvassa a 108/2012. (III.21.) KT határozat 
szövegét változatlan formában.  
 
 
Fábry Béla képviselő: 
Javasolja kiegészíteni a felolvasott szöveget az „egyéb célú hasznosításra” megfogalmazással.  
 
Bukta András képviselő:   
A határozat megnevezését javasolja megváltoztatni.  
 
Polgár Erzsébet aljegyző:  
Elmondja, hogy a határozat tárgymeghatározása, maga az előterjesztés tárgya.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Fábry képviselő úr módosító indítványára kéri a képviselők szavazatát, amely szerint kerüljön 
bele a 108-as határozatba, hogy „egyéb célú hasznosítása érdekében”.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
Az eredeti 108-as határozat szövegét teszi fel szavazásra, amennyiben visszavonja a testület, 
akkor „igen” szavazattal, amennyiben nem kívánja visszavonni, akkor a „nem” szavazattal 
nyilvánítson véleményt.  
 
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül, - nem nyert 
többséget. (minősített többséget igénylő szavazás!)  
 

154/2012. (IV.10.) KT határozat 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35 §.(3) bekezdése alapján a 

107/2012. (III.21.), a 108/2012 (III.21.) sz. KT határozatok ismételt megtárgyalása tárgyában 
(83/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy érvényben hagyja a 
korábban felfüggesztett 108/2012. (III.21.) KT határozatot.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Felhívja a figyelmet arra, hogy a minősített többséggel elfogadott határozatot nem lehet 
egyszerű többséggel elfogadni.  
 
Földi Pál képviselő:  
Ismerteti, hogy az eredeti határozati javaslat végrehajtását felfüggesztette a Polgármester 
asszony. Újratárgyalásra visszahozta a Képviselő-testület elé. A Képviselő-testület döntött, és 
az eredeti maradt életben, mert nem nyert minősített többséget a visszavonást kezdeményező 
szavazás.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke:  
Új szavazást kér, mivel félreértette azt, hogy mire szavazott korábban.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Javasolja a megismételt szavazás lebonyolítását, mivel értelmezési problémák merültek fel, 
ezért a döntés nem egyértelmű. Aki a 108-as határozatot vissza akarja vonni, annak igennel 
kell szavazni, aki nem akarja visszavonni, annak a nemmel.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Megismételt szavazást kezdeményez a 108-as határozat visszavonása ügyében.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget. (minősített többséget igénylő szavazás)  
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155/2012. (IV.10.) KT határozat 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35 §.(3) bekezdése alapján a 

107/2012. (III.21.), a 108/2012 (III.21.) sz. KT határozatok ismételt megtárgyalása tárgyában 
(83/a. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – ismételt szavazás után - úgy dönt, hogy 
érvényben hagyja a korábban felfüggesztett 108/2012. (III.21.) KT határozatot.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
prof. dr. Müller Ferenc, főépítész:  
Véleménye szerint amennyiben nem vonja vissza a testület a határozatot, akkor sem fog még 
egyszer városházát arra a helyre javasolni. Megmarad az a feladat, hogy júniusig a telek 
hasznosítására készüljön egy akcióterv, amely több változatban fog elkészülni, hogy mi 
mindenre lehet felhasználni, kivéve a városházát, mert van egy határozat, amely már döntött 
arról, hogy hol lesz a városháza.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A II. sz. határozati javaslatra egyben kéri a képviselők szavazatát azzal a kiegészítéssel, hogy 
a Károlyi István Gyermekközpontban az üresen álló épületben történik a Hivatal elhelyezése.   
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

156/2012. (IV.10.) KT határozat 
A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV törvény 35 §.(3) bekezdése alapján a 

107/2012. (III.21.), a 108/2012 (III.21.) sz. KT határozatok ismételt megtárgyalása tárgyában 
(83/a. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon szándékát, hogy a 
Polgármesteri Hivatal elhelyezését szolgáló Városházát, a Károlyi István Gyermekközpontban 
lévő, volt Ökumenikus Iskola ma üresen álló épülete és környezete átalakításával oldja meg.  
 
2./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy az 1./ 
pontban megjelölt szándék realizálása érdekében az ehhez szükséges részletes akciótervet 
(műszaki, gazdasági, pénzügyi) - a feladatellátás infrastrukturális szükségletének 
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. 
 
3/. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a szóban 
forgó ingatlan vagyonkezelési joga megszerzése ügyében az illetékes állami szervekkel a 
tárgyalásokat haladéktalanul kezdje meg. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a Polgármesteri Hivatal jelenlegi 
területére, valamint az 1526, 1527, 1528/1. hrsz.-ú telkek által lefedett területre - a 
szabályozási terv most induló korszerűsítési munkáival összhangban - 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 május és június havi képviselő-testületi ülés.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kérdésre tájékoztat arról, hogy nem nyert elfogadást a 216/2001. sz. határozat visszavonására 
vonatkozó indítvány.  
 
 

2. napirend: A MÁV Zrt. (a Budapest-Veresegyház –Vác 71. sz. vasútvonal átépítésével 
kapcsolatos) a vágányzár időszakára biztosított vonatpótló autóbusz közlekedés 
feltételeinek biztosítása tárgyában (89. sz. anyag)  

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felkéri Tóth Imre építéshatósági ügyintézőt, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatának 
ismertetésére. 
 
Tóth Imre, építéshatósági ügyintéző:  
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság módosító indítványát ismerteti: a határozati javaslatban a 3. 
pont, a Fótfürdő megállóhely vonatpótló autóbusszal történő áthelyezését írja le.  Felhívja a 
figyelmet arra, hogy 2011. szeptemberében született egy döntés a KT által, amikor tulajdonosi 
hozzájárulását adta a vasút építéshez, amikor a Hársfa utca leaszfaltozását kérte a beruházótól. 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy ne a Móricz Zsigmond út mellett található 
autóbusz állomás legyen, hanem a Hársfa utca aszfaltozását kezdje el a NIF, ahol a vonatpótló 
autóbuszok meg fognak állni az átépítés alatt.  
 
Földi Pál képviselő:  
Elmondja, hogy egy korábbi képviselő-testületi határozatban benne van a MÁV Zrt-vel 
történt egyeztetések alkalmával is egyértelművé vált, hogy az Önkormányzatnak kell 
beszerezni a Natura 2000-től az engedélyt, amelynek függvénye az aszfaltozás is.  
 
Tóth Imre, építéshatósági ügyintéző:  
Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Környezetvédelmi Felügyelőséget megkereste a 
Hivatal szakmai állásfoglalás végett. A válasz az volt, hogy az engedélyezés során be kell 
vonni őket a folyamatba. Elméletileg akadálya nincs, hogy azon a területen keresztül haladjon 
az út, ahol érinti a Natura 2000-es területet.  
Írásba adták ezt a véleményt. A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság és a Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság javaslatainak elfogadásáról a Képviselő-testületnek kell döntenie.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Javasolja a szavazás megkezdését a határozati javaslatokról.  
 
Tóth Imre, építéshatósági ügyintéző:  
Elmondja, hogy a terv, előzetes csupán. A végső terv elfogadása után egy közbeszerzési 
kiírást fognak közzétenni, amely során kiválasztják a céget, amely a vonatpótlást végzi. Ehhez 
szükséges egy kiviteli terv elkészítése, pontosítva az észrevételeket és igényeket, amelyeket 
az érintett önkormányzatok adtak a beruházó irányába. Ezek után ismét Képviselő-testület elé 
kerül az ügy döntéshozatalra.  
 
Bukta András képviselő:  
Volt egy olyan lakossági kérés, hogy az ott lakók, az új lakótelepen szerettek volna oda egy 
átkelőt. A buszmegállót oda lehetne tenni, és a gyalogátkelőhely is biztosított lenne.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Pénzügyi Fejlesztési Bizottság javaslatáról kezdeményez szavazást, a 3. pont 
módosításával, mely szerint: Képviselő-testület úgy dönt, hogy a Fót város közigazgatási 
területén lévő Fótfürdő megállóhely pótlására a Hársfa utcában a meglévő vonat 
megállóhellyel szemben jelöli ki és felkéri a tervezőt a szükséges intézkedések megtételére 
(tervezés, aszfaltozás).  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
A módosítással egybeszerkesztett 5 pontból álló határozati javaslatra indítványoz szavazást.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

157/2012. (IV.10.) KT határozat 
a MÁV Zrt. (a Budapest-Veresegyház –Vác 71. sz. vasútvonal átépítésével kapcsolatos) a 
vágányzár időszakára biztosított vonatpótló autóbusz közlekedés feltételeinek biztosítása 

tárgyában 
(89. sz. anyag)  

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alkalmasnak találja a 
tervező által készített dokumentáció szerint a Fót város közigazgatási területén lévő Fót 
állomás megállóhely pótlására a Fót, Győrffy I. u. vasútvonal felé eső részén a meglévő 
autóbusz megállóhelyeket. 
 
2./ A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy alkalmasnak találja a tervező által készített 
dokumentáció szerint a Fót város közigazgatási területén lévő Fótújfalu megállóhely pótlására 
a Fót, Dózsa Gy. utcán (Rákóczi F. u. és Jókai M. u. közötti szakasz) meglévő autóbusz 
megállóhelyeket. 
 
3./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy Fót város közigazgatási területén lévő Fótfürdő 
megállóhely pótlására a Hársfa utcában a meglévő vonat megállóhellyel szemben jelöli ki a 
vonatpótló autóbusz megállóhelyét, és felkéri a tervezőt a szükséges intézkedések megtételére 
(tervezés, aszfaltozás).       
     
4./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a vágányzárról készítendő dokumentációba be kívánja 
tervezni a reggeli órákban induló sűrített járatok közzé a Fót autóbusz állomástól induló Fót, 
Dózsa Gy. utcán, Fót, Győrffy I. utcán kijelölt megállóhelyeken megálló, Újpest-Rákospalota 
vasútállomást érintő Újpest Városkapuig közlekedő vonatpótló autóbusz járatot is, és felkéri a 
tervezőt a szükséges intézkedések megtételére. 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy felkéri a Polgármestert, hogy az 1./- 4./ pontban 
foglalt döntéseiről értesítse a MAGLEV Kft. képviselőjét, és felhatalmazza annak aláírására. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, a döntést követő 3 napon belül. 

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Bejelenti, hogy a jelen ülés napirendjére nem került előterjesztések a holnapi napon kerülnek 
megtárgyalásra.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester    – a Képviselő-testület tagjai 
részéről eszközölt, további érdemi, lényeges kérdés, észrevétel, hozzászólás hiányában – 



15 

 

megköszönve a munkát, a Képviselő-testület 2012. április 10.-ei nyílt, rendkívüli  ülését 20 
óra 54 perckor bezárta. 
 
 
A Képviselő-testület 2012. április 10.-ei nyílt, rendes üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
20 óra 54 perckor. 
 
(A Képviselő-testület 2012. április 10-én megtartott nyílt, rendkívüli 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. 04. 16.  
 


