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9/2012. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
készült Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 11-én 17 óra 17 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,  
  Fábry Béla képviselő,  
  Gráf Mihály képviselő, 
  Grigalek László képviselő,   
  Koncz János képviselő, 

Lévai Sándorné 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 11.-ei 
rendkívüli ülésén megjelenteket. Egyúttal megállapítja, hogy a Képviselő-testület ülése 
határozatképes, 9 fő van jelen. Hiányzik Földi Pál képviselő, és Szabó Mihály képviselő.  
 
Ismerteti, hogy a kiküldött meghívó alapján hét anyag megtárgyalása került kitűzésre.  Kéri a 
képviselők javaslatait a napirenddel kapcsolatban.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Egyebek napirend keretében javasolja a FKKK vezetője kérését megtárgyalni. A Képviselő-
testület döntése szükséges ahhoz, hogy a városi gyermeknap rendezvény korábban elfogadott 
dátuma megváltozzon június 2-ára, az eredetivel ellentétben. Az eredeti dátum pünkösd 
ünnepére esne, emiatt az időpont megváltoztatását sürgősséggel kéri az igazgatónő.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Bejelenti, hogy a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság nem volt határozatképes, így a Dunakeszi 
Kistérségi Társulás anyagát és a gáz-, és villamos áram vásárlás tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárást sem tudták tárgyalni.  
A mai képviselő-testületi ülés szünetében Szabó Mihály és Földi Pál részvételével össze 
lehetett volna hívni egy határozatképes bizottsági ülést, de eddig nem érkeztek még meg. 
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Kéri, hogy a napirendeket úgy tárgyalja a testület, hogy az általa említett, a bizottság által 
meg nem tárgyalt napirendi pontok az ülés végén kerüljenek megtárgyalásra.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Jegyző asszonytól kérdezi, hogy a rendkívüli ülésen „egyebek” napirendi pontot lehet-e 
felvenni? 
Felveti, hogy mivel a Dunakeszi Kistérségi Társulás ügyében felhatalmazást kell adnunk a 
Polgármester asszonynak, ehhez nem szükséges a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság 
állásfoglalása.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja, hogy a következő testületi ülésre készüljön előterjesztés a gyermeknapi időpont-
cseréről, mert belefér az időbe.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
A 109. sz. anyaggal kapcsolatban bejelenti, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság döntése az 
volt, hogy érdemben nem volt idő az áttekintésre, mivel a helyszínen került kiosztásra az 
előterjesztés, ezért nem került napirendre.  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Fábry Béla képviselő úrnak adott válaszában elmondja, hogy „egyebek” napirend a rendkívüli 
ülésen nincs, sürgősségi indítványként lehetett volna kezelni a beadványt 8 órával az ülés 
megkezdése előtti beadásával. Mivel a kérés egy korábbi testületi döntés megváltoztatására 
irányul, annak módosítására előterjesztés készítése szükséges.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja a 6. és 7. napirendként a 9o-es és a 91-es anyagot megtárgyalni, valamint utolsó 
napirendként a 109. sz. anyag megtárgyalását.  
 
A napirendek sorrendje: 93, 92, 94, 91, 90, 109. sz. anyagok. A 110. sz. anyag nem kerül 
megtárgyalásra (munkaterv).  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
 

1. napirend: Fót város területén működő Agglomerációs Kft. helyi buszközlekedés, 
valamint az SZTK járat közszolgáltatási szerződésének rendkívüli 
felmondása tárgyában (93.sz. anyag)  

 
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az Emberi Erőforrás Bizottság döntése értelmében, javasolja a 151/2012. sz. határozat 
visszavonását, majd az új módosított határozati javaslat elfogadását javasolják.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester:  
Indítványozza a 151/2012. (IV.10.) KT határozat visszavonását.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
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158/2012. (IV.11.) KT határozat  
Fót város területén működő Agglomerációs Kft. helyi buszközlekedés, valamint SZTK járat 

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

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 151/2012. 
(IV. 10.) KT határozatát.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal. 
 
 
Indítványozza a módosított határozati javaslat elfogadását, amely kiosztásra került.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 

159/2012. (IV.11.) KT határozat  
Fót város területén működő Agglomerációs Kft. helyi buszközlekedés, valamint SZTK járat 

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

 
 

1. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Agglomerációs 
Kft. 2011. április 11-én kelt jognyilatkozatát elfogadva, Fót Város Önkormányzata 
(2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) és az Agglomerációs Kft. (7030 Paks, Munkácsy M. u. 
62.) között 2010. június 21-én létrejött közszolgáltatási szerződést, valamint a 2011. 
szeptember 16-án megkötött megbízási szerződést (SZTK járat) közös megegyezéssel 
megszünteti az új szolgáltató engedélyének  megszerzése,  de legkésőbb 2012. április 
25. napjával. 

 
2. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt - az Agglomerációs Kft.-t 

képviselő Zoltán L. Zsigmondné 2012.03.23.-i keltű, 364-3/2012. számon iktatott 
beadványa, továbbá a 2004. évi XXXIII. tv. 8 §. 2D). pontja (mely szerint a 
közszolgáltatás ellátásáért felelős szerv pályázat nélkül megbízhat szolgáltatót a 
közszolgáltatás folyamatos biztosítása érdekében, ha a közszolgáltatás ellátása 
veszélybe kerül) alapján - hogy a helyi menetrendszerinti személyszállítási 
szolgáltatás tekintetében legkésőbb 2012. április 25.-től határozott idejű 
közszolgáltatási szerződést köt a Kunszenti Helyi Közlekedési Kft.-vel (székhely: 
5440 Kunszentmárton, Petőfi S. u. 12.) a társaság írásbeli ajánlatának figyelembe 
vételével a közszolgáltatási pályázaton nyertes ajánlattevővel történő közszolgáltatási 
szerződés aláírásának időpontjáig, a helyi autóbusz közlekedés viteldíjának 
megállapításáról szóló 15/2002. (X.3.) sz. önkormányzati rendelet alapján. A 
szolgáltatás ellenértékét bruttó 250.000 Ft/hó összegben határozza meg. Felkéri a 
Polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a 
szerződés aláírására.  

 
3. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ún. „SZTK járat” 

tekintetében legkésőbb 2012. április 25.-től határozott idejű megbízási szerződést köt a 
Kunszenti Helyi Közlekedési Kft.-vel (székhely: 5440 Kunszentmárton, Petőfi S. u. 
12.) a társaság írásbeli ajánlatának figyelembe vételével a 2. pontban megjelölt 
közszolgáltatási pályázaton nyertes ajánlattevővel történő közszolgáltatási szerződés 
aláírásának időpontjáig, a helyi autóbusz közlekedés viteldíjának megállapításáról 
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szóló 15/2002. (X.3.) sz. önkormányzati rendelet alapján. A megbízási díja 210.000 Ft 
+ ÁFA/hó. Felkéri a Polgármestert az ehhez szükséges intézkedések megtételére és 
felhatalmazza a szerződés aláírására.  

 
4. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

tömegközlekedéssel kapcsolatos közszolgáltatási feladat ellátása érdekében pályázatot 
ír ki. Felkéri a Polgármestert, hogy a részletes pályázati kiírást döntéshozatal céljából 
terjessze a 2012. áprilisi rendes képviselő-testületi ülésre. 

 
5. Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2./ pontban 

rögzített pénzügyi kötelezettségvállalásra Fót Város Önkormányzatának Képviselő-
testülete által elfogadott és megalkotott, az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 
szóló, a 3/2012. (II.27.) sz. önkormányzati rendelet VIS Major 10 millió Ft-os kerete 
biztosít fedezetet. 

 
6. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon Fót lakosságának 

tájékoztatásáról a személyszállító társaság megváltozása miatt.  
Felelős : Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: 1. pontnál azonnal, a 2. 3. 4. és 6. pontok tekintetében legkésőbb 2012.április 
25. 

 
 

2. napirend: A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény és Gimnázium (Fót, Vörösmarty tér 2.) a Fót, 
Vörösmarty tér 18. szám alatti Faluudvarra vonatkozó területhasználati 
kérelme tárgyában (92. sz. anyag) 

 
 

Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az Emberi Erőforrás Bizottság véleményét ismerteti a Képviselő-testülettel, amely szerint az 
1. sz. határozati javaslatot elfogadásra javasolták azzal a kiegészítéssel, hogy a Könyvvizsgáló 
úr véleményét figyelembe véve, a határozati javaslat 1. pontja utolsó mondatában, a vessző 
után úgy szóljon, hogy azt „oktatási célú bemutató kertként működtesse”, mert ebben az 
esetben ingyenesen is lehetőség van a terület átadására.  
 
Javasolja továbbá a Bizottság a Képviselő-testületnek, hogy készüljön szerződés a használatba 
adásra, és ott a használat feltételeit szabja meg olyan módon a Képviselő-testület, hogy 
semmiféle építményt ne hozhasson létre az iskola a bérlet, illetve a használat időtartama alatt. 
A területen lévő önkormányzati vagyontárgyak használatát is szabályozza valamilyen módon 
a testület.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja az EEB javaslatát, hogy „oktatási célú bemutató kertként működtesse az 
iskola”.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Ha oktatási céllal történik a működtetés, akkor a jelképes 1.- Ft se maradjon benne a 
határozatban, hanem az „ingyenesen használatba adja”, meghatározás kerüljön bele.  
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Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a határozati javaslat 1. pontjának szövegét, amelyet szavazásra bocsát.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 3 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  

 
160/2012. (IV.11.) KT határozat 

A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Gimnázium (Fót, Vörösmarty tér a Fót, Vörösmarty tér 18. szám alatti Faluudvarra vonatkozó  

területhasználati kérelme tárgyában   
(92. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2012. augusztus 31-ig a 
Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 
Gimnázium (Fót, Vörösmarty tér 2.) ingyenesen használatába adja a Fót, 1313 helyrajzi 
számú, természetben Fót, Vörösmarty tér 18. szám alatti Faluudvar megnevezésű 
önkormányzati tulajdonban lévő ingatlant, oktatási célú bemutatókertként történő 
használatára.  
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti a határozati javaslat 2. pontjának szövegét, amelyet szavazásra bocsát.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

161/2012. (IV.11.) KT határozat  
A Fóti Szabad Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és 

Gimnázium (Fót, Vörösmarty tér a Fót, Vörösmarty tér 18. szám alatti Faluudvarra vonatkozó  
területhasználati kérelme tárgyában   

(92. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a Fóti Szabad 
Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Gimnáziummal 
(Fót, Vörösmarty tér 2.), a használati szerződést kösse meg oly módon, hogy a használati 
szerződésbe a feltételek között szerepeljen, hogy az ingatlanra épületet nem építhet, illetve a 
telken lévő vagyontárgyak megóvásáról gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: azonnal.  
 
 

3. napirend: Intézményvezetői pályázati kiírások módosítása tárgyában (94. sz. anyag) 
 

Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az Emberi Erőforrás Bizottság tárgyalta az előterjesztést és módosítás nélkül elfogadásra 
javasolja a Képviselő-testületnek.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy mindkét pályázat egyszerre jelenjen meg a határidők egyesítésével, mert úgy 
tűnik, mintha az egyiket átengedték volna a szűrőn, a másikat pedig nem.  
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Fábry Béla képviselő: 
A közlönyben, ahol megjelent a hirdetmény, közleményt kell közreadni, amely arról szól, 
hogy a pályázati kiírás módosul, és a határideje megváltozik. Feleleveníti, hogy jelezte annak 
idején, hogy az elfogadott szövegezés, amely szerint a fóti illetőségű jelentkező előnyt élvez, 
diszkriminatív, ami most visszaigazolást is nyert.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Aki már letöltötte a honlapról a pályázatot és nem néz újra a kiírásra abban a hitben, hogy 
módosítás, vagy kiegészítés nem került fel. Ebben az esetben a két pályázati benyújtás 
határideje között legyen annyi különbség, hogy visszajelzést kapjon a pályázó a változásról, 
és módosítani tudja a pályázatát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ismerteti, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság tárgyalta az anyagot és elfogadásra 
javasolta. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot módosítás nélkül.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva. 
 

162/2012. (IV.11.) KT határozat  
Intézményvezetői pályázati kiírások módosítása tárgyában 

(94. sz. anyag) 
 

1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi intézményvezetői 
pályáztatások ütemezése tárgyában hozott 57/2012 (II.22) számú határozat 2. pontját 
akként módosítja, hogy „fóti pályázó” szövegrész helyébe a „fóti helyismerettel 
rendelkező” szövegrész kerül. 

2. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2012. évi intézményvezetői 
pályáztatások ütemezése tárgyában hozott 58/2012 (II.22) számú határozat 2. pontját 
akként módosítja, hogy „fóti pályázó” szövegrész helyébe a „fóti helyismerettel 
rendelkező” szövegrész kerül. 

3. Fót Város Önkormányzat Képviselő- testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg 
a szükséges intézkedéseket az 1. és 2. pontban meghatározott döntések végrehajtása 
érdekében és felhatalmazza a szükséges nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester  
Határid ő: határozat 1-2. pontja tekintetében azonnal, a 3. pontja tekintetében 2012. 
április 13. 
 
 

4. napirend: Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére  
                történő villamos áram, továbbá közvilágítás ellátását szolgáló villamos  
                áram-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán  
                (91. sz. anyag)  

 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke:  
Nehezményezi, hogy az ülésről hiányzó két képviselő nem ment el a bizottsági ülésre és a 
Képviselő-testület ülésén sem vesznek részt. Emiatt nincs lehetőség a bizottság összehívására.  
 
A 91-es és az azt követő előterjesztéseket a bizottság nem tárgyalta. A közbeszerzés kiírása 
érdekében azonban javasolja mindkét anyag tárgyalását bizottsági vélemény nélkül.  
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A 91-es anyagban saját javaslata, hogy a határozati javaslat III. pontjában a beszerzéssel 
érintett intézmények közül a Fóti Népművészeti Szakközépiskolát ki kell húzni, mert az 
áramot az iskola a Gyermekközponttól kapja. A mellékelt táblázatban is a Népművészeti 
Iskola során szereplő összeggel csökkenteni kell az összesen összeget. A III. határozati 
javaslat 7.1 pontjában, a táblázatban 27.183.787 Ft + a közvilágítás költsége 31.658.905 Ft-ot 
és így 58.842.692 Ft-ot kell megjelölni keretösszegként.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Reményét fejezi ki, hogy a törvényességi ellenőrzést gyakorló hivatal nem fog szólni azért, 
hogy ezt az előterjesztést a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménye nélkül tárgyalja a 
testület.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Népművészeti Szakközépiskola elektromos mérőórával, ha nem rendelkezik, akkor nem 
szabad belevenni a listába. Ha külön mérik a fogyasztást, akkor igen. Gáz mérőórája biztosan 
nincs, ezért onnan ki is van húzva az iskola. Elmondja, hogy áramot közbeszereztetni 
januárban érdemes.  
 
Fegyveres Péter, beruházási ügyintéző:  
Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződésben nem szerepel a 
Népművészeti Iskola. Tavaly lezajlott a vizsgálat, de mint opciót benne lehet hagyni.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javasolja, hogy kerüljön meghosszabbításra a szerződés, kerüljön kiírásra a közbeszerzés. 
Opcióként kerüljön bele a Népművészeti Iskola.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Tájékoztatja a képviselőket arról, hogy az iskola igazgatónője telefonon most mondta be, 
hogy van saját villanyórájuk, az áramot fogyasztás alapján fizetik.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
A bíráló bizottság tagjaira tesz javaslatot, Lévai Sándorné és Grigalek László személyében.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Mindkét jelölttől választ vár arra a kérdésre, hogy elfogadják-e a jelölést.  

 

Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Válasza a feltett kérdésre „igen”.  
 

Grigalek László képviselő:  
Válasza a feltett kérdésre „igen”.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazást indítványoz a módosításokról:  
 
A bizottság tagjainak elfogadását kéri a Képviselő-testülettől.  
1./ Lévai Sándorné  
Szavazás eredménye: 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
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2./ Grigalek László 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 2 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A 7.1 pontba az összeg, amely a határozatba beépítésre kerül: bruttó 61.345.692.- Ft.  
 
A I. sz. határozati javaslat elfogadását indítványozza.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

163/2012. (IV.11.) KT határozat 
Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére történő villamos áram, 

továbbá közvilágítás ellátását szolgáló villamos áram-vásárlás tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kapcsán 

(91. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy „Fót Város 
Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési terve” elfogadásáról szóló 127/2012. (III.21.) sz. KT 
határozatát módosítja azzal, hogy annak 1. számú melléklete helyébe jelen előterjesztés 1. 
számú melléklete lép. 
 
2./  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1./ alpontban meghatározott 
dokumentum közzétételéről gondoskodjon. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: közbeszerzési terv közzététele 2012. április 11. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A II. sz. határozati javaslat elfogadását indítványozza a meghosszabbításra vonatkozóan.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

164/2012. (IV.11.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére történő villamos áram, 

továbbá közvilágítás ellátását szolgáló villamos áram-vásárlás tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kapcsán 

(91. sz. anyag) 
 

1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson 
tárgyalásokat a JAS Budapest Zrt-vel a profilos fogyasztási helyek villamos áram adás-vétele 
tárgyában jelenleg érvényes szerződés 1+1 hónappal történő meghosszabbításával 
kapcsolatosan. 
 
2./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben az 1./ alpontban 
meghatározott tárgyalások eredményre vezetnek, úgy az adás-vételi szerződést kösse meg, azt 
írja alá. 
 
3./A Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy folytasson tárgyalásokat az MVM 
Partner Energiakereskedelmi Zrt.-vel a közvilágítási hálózat ellátásához szükséges villamos 
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áram adás-vétele tárgyában jelenleg érvényes szerződés 1+1 hónappal történő 
meghosszabbításával kapcsolatosan. 
 
4./A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy amennyiben a 2./ alpontban 
meghatározott tárgyalások eredményre vezetnek, úgy az adás-vételi szerződést kösse meg, azt 
írja alá. 
 
5./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2. és a 4./ alpontokban meghatározott villamos adás-
vételi szerződések fedezetét a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012 (II.27.) 
számú rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetése Önkormányzat I.3. Dologi és egyéb 
folyó kiadások sora terhére biztosítja. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: tárgyalások lefolytatása, szerződéskötés 2012. május 25. 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A III. sz. határozati javaslat elfogadását indítványozza azzal a módosítással, hogy az 1.6. 
ponthoz kerüljön be az opció.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szavazásra bocsátja a 7.1 pontba beépítendő összeget, amely: bruttó 61.345.692.- Ft.  
Szavazás eredménye: 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, - elfogadva.  
 
 

165/2012. (IV.11.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére történő villamos áram, 

továbbá közvilágítás ellátását szolgáló villamos áram-vásárlás tárgyában lefolytatandó 
közbeszerzési eljárás kapcsán 

(91. sz. anyag) 
 
1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy közbeszerzési eljárást folytat le Fót Város 
Önkormányzata fenntartásában és üzemeltetésében álló intézmények, továbbá a Fóti 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. részére, továbbá a közvilágítási hálózat - 2012. július 01. 00.00 
óra és 2014. június 30. 24.00 óra közötti határozott időtartamra vonatkozóan – villamos áram 
beszerzése tárgyában, azzal a kikötéssel, hogy a nyertes ajánlattevő a szerződés időbeli 
hatálya alatt az Önkormányzat, mint megrendelő (kiíró) irányában áremelést nem 
érvényesíthet. 
 
A beszerzéssel érintett intézmények: 
1.1./ Apponyi Franciska Óvoda  (székhely: 2151 Fót, Fruzsina u. 4.) 
1.2./ Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde (székhely: 2151 Fót, Bölcsőde u. 2.) 
1.3./ Fáy András Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Vásár tér 1.) 
1.4./ Garay János Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Arany J. u. 20-26.) 
1.5./ Németh Kálmán Általános Iskola (székhely: 2151 Fót, Március 15. 40.) 
1.6./ Fóti Népművészeti Szakközépiskola (székhely: 2153 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
         „opciósan”  
1.7./ Egyesített Szociális Egészségügyi  
        Pedagógiai Szolgálat (székhely: 2151 Fót, Szent Benedek u. 15.) 
1.8./ Fóti Közművelődési és Közgyűjt. K. (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 3.) 
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1.9./ Önkormányzati Zeneiskola (székhely: 2151 Fót, Dózsa Gy. út 12-14.) 
1.10./ Fóti Közszolgáltató Kft. (konyha) (székhely: 2151 Fót, Malom u. 1.) 
1.11./ Polgármesteri Hivatal (székhely: 2151 Fót, Vörösmarty tér 1.) 

 
2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az 1. alpontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
előkészítésébe és lefolytatásába energetikus szakértőt von be. 
2.1./ A Képviselő-testület felkéri a polgármester útján a jegyzőt, hogy a 2. alpontban 
meghatározott feladatok ellátása tárgyában folytasson le vállalkozói ajánlatkérői eljárást. 
2.2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 2.1 alpontban meghatározott 
vállalkozói ajánlatkérői eljárás lefolytatását követően a nyertes ajánlattevővel kössön 
megbízási szerződést. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy az 1./ pontban meghatározott 
közbeszerzési eljárást - Fót Város Önkormányzata érvényes és hatályos Közbeszerzési 
Szabályzata rendelkezéseire figyelemmel, - folytassa le. 
 
4./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy az 1./ pontban meghatározott közbeszerzési eljárás 
Bíráló Bizottság tagjai Lévai Sándorné képviselő és Grigalek László képviselő, továbbá 
Dóráné dr. Kuzmann Katinka és Fegyveres Péter köztisztviselők, illetve Dobsa Sándor 
közbeszerzési tanácsadó. 
 
5./ A Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről, illetve az 
eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntés jogát a hatályos Közbeszerzési 
Szabályzat 24.§ (2) bekezdés alapján a polgármesterre delegálja. 
 

6./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, vagy annak 
visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel az adás-vételi 
szerződést kösse meg, azt írja alá. 
 
7.1./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az adás-vételi szerződés fedezetére, bruttó 
61.345.692.- Ft keretösszeget biztosít a Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2012 
(II.27.) számú rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetése Önkormányzat I.3. Dologi és 
egyéb folyó kiadások sora terhére. 
7.2./ A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 2.2./ alpontban meghatározott szerződés 
fedezetére, bruttó 200.000.-Ft keretösszeget biztosít a Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete 3/2012 (II.27.) számú rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetése Önkormányzat 
I.3. Dologi és egyéb folyó kiadások 30. Közbeszerzési megbízás, pályázatírás sora terhére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, 2.1./ beszerzés lebonyolítása a 2012. május 20. szerződéskötés 2012. 
május 28. 
 
 

5. napirend: Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére  
                  történő vezetékes földgáz-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési  
                eljárás kapcsán (90. sz. anyag)  

 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 4. ponthoz a beillesztendő összeg: bruttó 60.852.391.- Ft fedezetet biztosít az adás-vételi 
szerződés fedezetére.  



11 

 

Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 
A határozati javaslatra az elfogadott módosítással együtt indítványoz szavazást. 
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva. 
 

166/2012. (IV.11.) KT határozat  
Fót Város Önkormányzat és a fenntartásában álló intézmények részére történő vezetékes 

földgáz-vásárlás tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás kapcsán 
(90. sz. anyag) 

 
1./ Fót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 529/2011. 
(XI.23.) sz. KT határozatának 4.2./ alpontját az alábbiak szerint: 
1.1./ A Képviselő-testület rögzíti, hogy a közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottság tagjai - Gráf 
Mihály és Koncz János képviselő, továbbá Dóráné dr. Kuzmann Katinka és Fegyveres Péter 
köztisztviselők, illetve Dobsa Sándor közbeszerzési tanácsadó. 
 
2./ A Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az 529/2011. (XI.23.) sz. KT 
határozatának 4.3./ alpontját az alábbiak szerint: 
2.1./ A Képviselő-testület a tárgyi közbeszerzési eljárás nyertesének megnevezéséről, illetve 
az eljárás eredménytelenségének megállapításáról szóló döntés jogát a hatályos Közbeszerzési 
Szabályzat 24.§ (2) bekezdés alapján a polgármesterre delegálja. 
 
3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel, vagy annak 
visszalépése esetén a második legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlattevővel az adás-vételi 
szerződést kösse meg, azt írja alá. 
 
4./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az adás-vételi szerződés fedezetére, 
bruttó 60.852.391.- Ft keretösszeget biztosít az Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
3/2012 (II.27.) számú rendeletével elfogadott 2012. évi költségvetése Önkormányzat I.3. 
Dologi és egyéb folyó kiadások sora terhére. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: azonnal, 2.1./ beszerzés lebonyolítása a 2012. május 20.; szerződéskötés 2012. 
május 28. 

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Jelzi, hogy a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak vannak még határozatai az előző két 
anyaggal kapcsolatban. A Bizottság felhívja a figyelmet arra, hogy a 91. sz. előterjesztésnél 
energetikus bevonása szükséges a műszaki tartalom pontosabb meghatározása érdekében. A 
Közbeszerzési törvény azt írja elő, hogy a közbeszerzési eljárásban a közbeszerzés tárgya 
szerinti szakértelemmel rendelkező személynek is részt kell vennie.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ismerteti, hogy a gázos előterjesztésnél azért nincs benne ez a kitétel, mert a tavalyi megbízás 
még érvényben van.  
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Fegyveres Péter, beruházási ügyintéző:  
Válaszolva a felvetett problémára ismerteti, hogy tavaly a két közbeszerzés előkészítését 
egyszerre folytatta le a Hivatal, de a gázév váltása miatt a földgázra már nem lehetett 
közbeszerzést lefolytatni, viszont az energetikus szerződése él. Ezt a teljesítését fenntartja, a 
tárgyalásokon szakmailag részt vesz. A villamos áram tekintetében tavaly teljesítette az arra 
vonatkozó megbízását.  
A kérdésre az a válasz, hogy a Kbt előírja, hogy a beszerzés tárgya szerinti szakértelemmel 
rendelkezőnek részt kell vennie az előkészítésben. Tehát a válasz: igen, egy energetikusra 
szükség van. Az előterjesztésben ez szerepel és a testület ezt meg is szavazta.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Elmondja, hogy akit tavaly kiválasztott a Képviselő-testület, nagyon bevált, jó munkát végzett 
és reális árat kért a munkáért. Ugyanezt a céget újra fel lehet kérni, mert hozzáértő társaság 
volt.  
 
Fábry Béla  képviselő: (ügyrendben)  
A 109. sz. előterjesztés tárgyalása előtt szünetet kér átolvasás érdekében, tekintettel arra, hogy 
helyszíni kiosztással került az anyag a képviselők elé.  
 
Fegyveres Péter, beruházási ügyintéző:  
Elmondja, hogy az áramra vonatkozóan most kell lefolytatni a Versenyszabályzat alapján egy 
eljárást.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szünetet rendel el.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a szünet után 18 óra 50 perckor folytatódik a Képviselő-testület 
ülése. A testület létszáma 9 fő, határozatképes.  
 
 

6. napirend: A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsának  
                anyagai tárgyában (109. sz. anyag)  
 

Fábry Béla  képviselő: 
A Kistérségi Társulás meghívója alapján a 2. napirendi pont a költségvetés teljesítésénél a 
dokumentumból hiányzik a költségvetés számszaki része, csak a szöveges indoklás van.  
A 3. napirendi pontnál szűkszavúnak tartja az indoklást a módosításra vonatkozóan. Kikerült 
a költségvetés végrehajtásának ellenőrzése a feladatok közül, amely nem értelmezhető, mert 
nincs megfelelő magyarázat hozzá.  
A többi napirendi pontnál nem látott hátrányos dolgot Fót városra nézve.  
A nyári napközis táborral kapcsolatban elmondja, hogy az a véleménye, hogy amennyiben 
kötelezettsége az intézményeknek, hogy a tanítás befejezésének hónapja végéig saját 
hatáskörben oldják meg a gyerekek napközbeni ellátását, és csak július elejétől kezdődik a 
nyári napközis rendszerű táborok működtetése, akkor két település esetében egy héttel 
korábban indul a napközis tábor. Ha az iskoláknak kell ellátni a feladatot a tanítás 
befejezésének hónapjában, akkor a támogatás nem jogszerű az ő részükre.  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
A 6. napirendhez, a közbeszerzéssel kapcsolatban nem ajánlja elfogadásra, mert ez az orvosi 
ügyelettel kapcsolatos, annak a legalizálása lenne.  
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Chrobák Zoltánné dr. jegyző:  
Elmondja, hogy a közbeszerzési törvény lényege a költségvetés, közbeszerzési terv, eljárás 
lefolytatása. Elvileg azt az eljárást lehet lefolytatni, amely a közbeszerzési tervben szerepel, és 
a honlapon közzé van téve. Utólag akarják módosítani, ami furcsa.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A szöveges részben indoklás is van, és az is benne van, hogy a módosítás indokát is bele kell 
írni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az I. sz. határozati javaslat szövegét felolvassa, és kéri a szavazást.  
Szavazás eredménye: 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 3 tartózkodás mellett, - elfogadva.  
 

167/2012. (IV.11.) KT határozat  
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsának anyagai tárgyában 

(109. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulása 2011. évi költségvetés 3. sz. módosításának 
elfogadását szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. április 12-i ülése. 

A II. sz. határozati javaslat szövegét ismerteti, és kéri erről a döntést.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
 

168/2012. (IV.11.) KT határozat  
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsának anyagai tárgyában 

(109. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazta fel a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának 2011. évi költségvetés teljesítéséről szóló 
határozat-tervezet elfogadását szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. április 12-i ülése. 

 
A III. sz. határozati javaslat szövegét ismerteti, és kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 5 tartózkodás mellett, - nem 
nyert többséget.  
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169/2012. (IV.11.) KT határozat  
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsának anyagai tárgyában 

(109. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulás Alapító Okiratának, Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása tárgyában 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. április 12-i ülése. 

A IV. sz. határozati javaslat szövegét ismerteti és kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 3 tartózkodás mellett – 
elfogadva.  
 

170/2012. (IV.11.) KT határozat  
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsának anyagai tárgyában 

(109. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a nyári napközis tábor támogatása 
tárgyában előterjesztett határozati javaslat elfogadását szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. április 12-i ülése. 

Az V. sz. határozati javaslat szövegét ismerteti, és kéri a szavazatokat.  
Szavazás eredménye: 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett, - 
elfogadva.  
 

171/2012. (IV.11.) KT határozat  
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsának anyagai tárgyában 

(109. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által, a szúnyoggyérítésre beérkezett 
árajánlatok kiválasztása tárgyában előterjesztett határozati javaslat elfogadását szavazatával 
támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. április 12-i ülése. 

A VI. sz. határozati javaslat szövegét ismerteti és kéri a képviselők szavazatait.  
Szavazás eredménye: 2 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és 5 tartózkodás mellett, - nem nyert 
többséget.  
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172/2012. (IV.11.) KT határozat  
A Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulás, Társulási Tanácsának anyagai tárgyában 

(109. sz. anyag) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem hatalmazza fel arra a polgármestert, hogy a 
Dunakeszi Kistérség Többcélú Társulásának elnöke által a Dunakeszi Kistérség Többcélú 
Társulás 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása és a 2012. évi közbeszerzési terv 
elfogadása tárgyában előterjesztett határozati javaslat elfogadását szavazatával támogassa. 
Felelős: Cselőtei Erzsébet polgármester 
Határid ő: a Társulási Tanács 2012. április 12-i ülése. 

 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Cselőtei Erzsébet polgármester a Képviselő-testület 2012. április 
11.-i nyílt, rendkívüli ülését 19 órakor bezárta. 
 
A Képviselő-testület 2012. április 11.-i nyílt, rendkívüli üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:  
19 órakor.  
 

k.m.f. 
 

 
 

 
                Cselőtei Erzsébet           
                  polgármester  

 

  
 
 

  Chrobák Zoltánné dr.  
              jegyző 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csákyné Heisler Zsuzsanna 
   jegyzőkönyvvezető  
   Fót, 2012. 04.12. 

 
 


