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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. január 19-én 17 órai kezdettel  

(a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott, rendkívüli   
nyílt  üléséről 

 
Jelen vannak: A csatolt jelenléti ív alapján. 
 
Napirend: Lásd a csatolt meghívó szerint. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszöntöm a megjelent képviselőket és a hallgatóságot. A mai rendkívüli testületi ülést 
megnyitom. Az elején szeretném tájékoztatni a jelenlévőket, hogy Fábry Béla képviselő úr 
jelezte, hogy később érkezik meg. Szabó Mihály képviselő úr is jönni fog. A jelenléti ív 
alapján megállapítom, hogy a mai testületi ülés határozatképes. Javaslatot teszek a 
napirendi pontok elfogadására. Illetve egy javaslatom lenne, a 25. sz. előterjesztés, a 71. sz. 
Budapest-Veresegyház vasútvonal elővárosi fejlesztése tárgyában, hogy ezt a napirendi 
pontot vegyük fel a nyílt ülésre, 5. napirendként.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A napirendi pontok közé javaslom felvételre a 26. sz. előterjesztést, a Településszolgáltató 
KHT záró mérlegével kapcsolatos tulajdonosi határozatoknak a meghozatalát. Ezt a mai 
bizottsági ülésen a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság megtárgyalta, és van róla bizottsági 
vélemény.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A napirendi pontokat felteszem szavazásra.  
Szavazás eredménye: 9 igen – elfogadva.  
 
 
1. napirend: El őterjesztés Bálint László által indított kártérítési  per tárgyában (1. sz. 
előterjesztés)  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A Pénzügyi Fejlesztési  Bizottság  tárgyalta az anyagot, a bizottsági ülésen, ugyancsak 
bizottsági tagként jelenlévő Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  elnöke elmondta, hogy az 
ő bizottságuk is tárgyalta, és az általuk rendelkezésre bocsátott anyag hiányos volt, nem 
tartalmazott több olyan fontos dolgot az akta, ami nélkül ők nem tudtak dönteni. Ezért a mi 
bizottságunk egy olyan határozati javaslatot fogalmazott meg, hogy abban az esetben 
támogatjuk a határozati javaslatban feltüntetett összeg kifizetését, amennyiben a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság az önkormányzat jogászának együttműködésével 
megvizsgálja az anyagot, és úgy találja, hogy minden jogi feltétel rendelkezésre áll, ebben az 
esetben az összeg kifizetését támogatjuk.  
A második javaslat az lenne, hogy felkérjük a jegyzőt, hogy az ügyben történt késlekedés 
okait szíveskedjen kivizsgálni, és erről tájékoztassa a Képviselő-testületet. A tájékoztató 
anyagban különféle bejelentések és újra bejelentések történnek, amelyekre az 
önkormányzat nem adott semmilyen választ. Ezt szeretnénk tudni, hogy ez tulajdonképpen 
hogy jutott el idáig és mi történt? Ez a két javaslata van a bizottságnak.  
 
Grigalek László képviselő:  
Szeretném ismertetni a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság véleményét. A bizottság 
egyhangúlag 5 igen szavazattal az előterjesztést a napirendjéről levette, és felkéri dr. 
Szotyori Judit ügyvédet, hogy az ügyben adjon állásfoglalást.  
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Dr. Szotyori Judit ügyvéd:  
Tisztelt Képviselő-testület! 2011. január 5. napjára a Dunakeszi Városi Bíróságon tárgyalás 
volt kitűzve Bálint László felperesnek Fót Város Önkormányzata alperes ellen kártérítés 
megfizetése iránt. Az iratanyag átvizsgálása során megállapítottam, hogy a Bálint László 
károsult korábban több mint 1 millió Ft-os kártérítési igénnyel élt az önkormányzattal 
szemben, az édesanyja tulajdonát képező gépkocsinak a kátyúk miatti balesete miatt. 
Rendőrhatósági intézkedés történt a helyszínelés megtörtént, a fényképfelvételeket a 
Rendőrség bocsátotta a rendelkezésre. A per során igazságügyi szakértő kirendelésére 
került sor, tekintettel arra, hogy a felperes által felkért, még a gépkocsi javítása előtt 
elvégzett szakértői vélemény túlzott mértékű volt, amelyet értelemszerűen már a per során 
úgy látta maga a felperes is, és az alperesi önkormányzat akkori jogi képviselője, hogy ez 
irreális. A bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő megállapította, hogy a keréksérülés az 
egyértelműen az úthibából adódott. Ma már egyébként a helyszínt is bejárta a szakértő, és a 
Rendőrség által rendelkezésre bocsátott és a bírósági iratokban is meglévő felvételek 
alapján beazonosítható volt a helyszín, ami idő közben aszfalt-borítást kapott. De az ott lévő 
aknafedelekből egyértelműen kitűnt, hogy hol történt a baleset. Az igazságügyi 
gépjárműszakértő megállapította, hogy a ténylegesen felmerült kár 455.562.- Ft. Amikor a 
felperes, a károsult, kézhez vette a szakértői véleményt, akkor a keresetét módosította, és 
az igényét leszállította a szakértő által meghatározott összegre. A bíróság megküldte az 
igazságügyi szakértő szakvéleményét, amelyet átvizsgálva megállapítható volt, hogy a 
gépkocsi sebessége minimális volt, 2o-3o km/h sebességgel haladt ezen a területen, és 
valóban egyértelműen az úthiba okozta a gépjármű kerék nyomásveszteségét, illetve a 
kerekek és a felnik sérülését. Tekintettel arra, hogy itt egy BMW gépkocsiról volt szó, az 
összegszerűség nem eltúlzott. Ennek alapján én megkerestem a jogi képviselőt, és tettem 
egy javaslatot arra vonatkozóan, hogy amennyiben a T. Képviselő-testület  ezt a reális 
összeget elfogadhatónak tartja, úgy peren kívül állapodjunk meg. Ennek azért van 
jelentősége, mert a baleset bekövetkeztétől számítottan 665 nap késedelemben vagyunk. A 
kártérítés a baleset bekövetkeztétől jár a kárt szenvedettnek. Amennyivel később fizeti meg 
a kárt okozó a kártérítés összegét, az napi kamattal ketyeg. A számítások szerint 665 nap 
telt el a balesettől kezdődően, amely 2009. március 26-án történt. Tudomásom van arról, bár 
nem voltam jelen a bizottság ülésén, hogy a keresetlevélben, illetve a jogi képviselőnek az 
önkormányzathoz írt levelében gépelési hiba történt, és egy évvel korábbra tette, 2oo8. 
március 26-át jelölt meg először, de egyértelmű, és a perből, a rendőrségi iratokból a 
Rendőrség igazolásából kitűnik, hogy ez 2oo9. március 26-án történt. A leszállított kereset 
és a peren kívüli megállapodás értelmében a károsult kéri az előterjesztésnek megfelelően a 
tényleges kár megtérítését, a kamatot, valamint a leszállított perérték 5 %-át kitevő ügyvédi 
munkadíjat, mint költségét. Én úgy gondolom, hogy egy peren kívüli megállapodás esetében 
figyelemmel a tőke után járó kamatra, ami már értelemszerűen nem az eredeti 1 millió Ft-on 
felüli követelés, hanem mindössze 455.562 Ft, ez 61.41o.- Ft. Az ügyvédi munkadíjjal 
leszállított tőke figyelembevételével, ez 22.78o Ft mindössze. A kolléga nem zárkózott el az 
egyezségkötéstől és ennek érdekében közösen kértük az eljárás szünetelését, ennek azért 
van jelentősége, mert ha mi peren kívül meg tudunk állapodni és az önkormányzat a kárra 
vonatkozó igényt kielégíti a károsult felé, ebben az esetben a per szünetelés folytán tud 
megszűnni. A pernek a szünetelés útján történő megszűnése esetén a költségkedvezmény 
illeti meg a pernyertes és pervesztes felet egyaránt, tehát a bíróság a per tárgyi értékhez 
viszonyított költségeknek az összegét 1o-3o %-ra csökkentheti. Ennek többek között azért 
van jelentősége, mert ebben a perben mi pervesztesek leszünk. Amennyiben pervesztesek 
vagyunk, nem csak a károsult részére történő megfizetések, mint kötelezettségek 
jelentkeznek az oldalunkon, hanem miután a felperes pernyertes lesz teljes körben, az ő 
valamennyi felmerült költsége és az eljárás során felmerült költség a pervesztes felet terheli. 
Ez azt jelenti, hogy a kártérítési igénynél nem kellett lerónia a per tárgyérték 6 %-át jelentő 
eljárási illetéket, ezt is a terhünkre fogja róni a bíróság, ha ítéletben fejezi be a pert, illetve a 
szakértő költségeit is meg kell térítenünk. Összességében tehát én úgy gondolom, hogy az 
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516.972 Ft megfizetése az arányban áll a kár mértékével, ezt igazságügyi szakértő 
támasztotta alá, ezen túlmenően pedig olyan kötelezettségek alól mentesül az 
önkormányzat, amely perveszteség esetén mindenképpen a pervesztes felet terheli.  
 
Koncz János képviselő: 
Én tiltakoztam ez ellen, hogy kifizessük, sehol nincs leírva, hogy mi történt a kocsival, azon 
kívül, hogy tetszett említeni a felnit és a gumit, ami tönkrement. Egy felni és egy gumi kb 
1oo.ooo Ft nem négyszáz. Ennek az egész futóműnek le kellett szakadni, hogy ekkora kár 
legyen. Számla van róla? Ha nekem károm van, elmegyek biztosítóhoz. Elénk nem került 
számla. Megcsináltatom, szakműhelybe kell elvinni a gépkocsit, és mindent számlával kell 
igazolnom az utolsó csavarig is. Itt semmiféle ilyen nincs. Ebből nem lehet kiszűrni, hogy 
mennyire jogos és mennyire nem.  
 
Dr. Szotyori Judit ügyvéd:  
A műszaki szakértői vélemény egyértelműen megállapítja, és az igazságügyi szakértői 
vélemény a bíróság által kirendelt igazságügyi szakértő állapította meg, aki egyébként Hessz 
Róbert névre hallgat, és az ország egész területére kirendelt igazságügyi gépjármű szakértő. 
A káreseménnyel kapcsolatosan a szakértői véleményéből egyértelműen kiderül, hogy amit 
egyébként rendelkezésre bocsátok, de ez bírósági anyag, tehát ez ilyen formában semmi 
kétség nem lehet afelől, hogy a szakértő által a rendelkezésre bocsátott iratok alapján, és a 
bíróság teljes iratanyaga alapján történt meg a szakértői vizsgálat. A gépkocsi jobboldali 
kerekeinek a megrongálása, és a jobb nyomtávkar deformálása történt. A kormánymű, az 
elosztó hajtómű és a hátsó differenciálmű nem a perbeni balesetben sérült meg. Ez 
egyértelműen a jobboldali kerekek megrongálódása, a jobb nyomtávkar deformálása, a 
kerekekre vonatkozóan egyébként a helyszínen a Rendőrség részéről elkészített fényképek 
adtak támpontot. Még a kátyú mélysége is a képekről megállapítható és a szakértő ennek 
alapján állapította meg. A szakértő modellezte, a számítógépes modellezés alapján 
megállapítható volt, hogy a gépjármű sebessége 21-24 km/h volt a baleset bekövetkeztekor. 
Ez egy 8 cm-t meghaladó mély kátyú volt. A befékezett kerekek megakadását okozta és ez 
okozta az általam már jelzett nyomtávkar deformálódást is. Én úgy gondolom, hogy egyikőnk 
sincs abban a helyzetben, de még a bíróság is kellő szakértelem hiányában is, minden 
esetben az igazságügyi szakértő véleményére alapítva hozza meg a döntését, el kell azért 
gondolkodni azon, hogy a bírósági döntés alapját képező szakértői véleményekben foglaltak 
megkérdőjelezése esetén nekünk a továbbiakban milyen további költségeink merülnek fel. A 
szakértői véleményre vonatkozóan a szakértő előterjesztette egyébként a díját is, amelyet a 
bíróság elfogadott. Tehát még csak azt sem lehet mondani, és majd annak viseléséről a 
véghatározatában fog rendelkezni, amennyiben ítélettel kell befejezni az ügyet. Tehát nem 
véletlenül javasoltam abban a pillanatban, amikor a szakvéleményt elolvastam, hogy itt a 
peren kívüli megállapodás elsősorban az önkormányzat érdeke, mert számos olyan 
többletköltségtől szabadul meg, amely ítélet esetén bennünket terhelne.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Bejelentem, hogy közben megérkeztek Fábry Béla és Szabó Mihály képviselő urak.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Elhangzottak igazságügyi szakértői vélemények, rendőrségi fényképek, én szeretném 
elmondani, hogy tegnap volt Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság ülése, ma volt a Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság ülése, és ehhez az anyaghoz gyakorlatilag mi kiegészítőt nem kaptunk. 
Tehát leírva mi is láttuk, hogy van ilyen igazságügyi szakértői vélemény, csak mi nem 
láttunk, nem kaptuk meg. Én kértem, hogy a hivatalban fellelhető papírokat a káresettel 
kapcsolatban szedjék össze. Többek között az akkor érvényes biztosítási kötvényt is, hogy 
az akkori biztosítás kiterjedt-e a kátyúkra. Kiderült, hogy nem terjedt ki, nem tartalmazott 
kátyú kárra vonatkozó kitételt. Kaptunk egy szakértői véleményt színes fotókkal, amiből nem 
lehetett megállapítani, hogy bármelyik alkatrész megsérült volna. Tehát ami Judit kezében 
van, azt mi nem láttuk, de most elhangzott egy mondat, ami megütötte a fülemet. Pontosan 
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ennek függvényében én „nem”-mel fogok szavazni az egészre, több ismerősömnek van 
ugyanilyen típusú gépjárműve, 21 km/h sebességgel egy ilyen kátyúba belehajtva kizárt 
dolog, hogy akár a gumi is megkarcolódjon. Én ezt nem tudom elfogadni. Az egy 19oo kg-os 
terepjáró gépjármű, amit említettek a nyomtáv-tartó kar, az 32 mm-es acélból készült, tehát 
nem tudom elfogadni. A Képviselő-testület majd eldönti, hogy ezt a kárigényt elfogadja vagy 
sem, én ezt nem tudom elfogadni. A következőt hiányoljuk, amit a bizottságon felvetettünk, 
hogy amikor ilyen káresemény történik, akkor – amikor nekem volt káreseményem, akkor a 
saját biztosítómhoz fordultam a kárfelvétel miatt – az illető ezt nem tette meg, tehát a 
papírokból azt tudjuk kikövetkeztetni, hogy azonnal bírósághoz fordult. Az előterjesztés 
legalábbis ezt mutatja. Nem ment el az ő kötelező biztosítójához, hogy vegye fel a kárt, mert 
mint kiderült, van két szakértői vélemény. Az igazságügyi szakértői vélemény, konkrétan 
kimondja, hogy ami az 1. sz. szakértői véleményben van, annak a 7o %-a kamu. Mert ott le 
vannak az írva, hogy a féktárcsa sérülése miatt a komplett szervó kormányművet ki kell 
cserélni, javításról semmi nincs. Most miért higgyem el ezt az 5oo ezer forintos kárt.  
 
Dr. Szotyori Judit ügyvéd:  
Én nagyon sajnálom, hogy nem szólt, mint elnök, arra vonatkozóan, hogy aggálya van és 
jelenjek meg a bizottság ülésén. Eddig minden esetben, amikor szükséges volt és szólt, én 
mindig megjelentem. A másik, a károsult szuverén döntése, hogy ő a kárt okozóhoz, vagy a 
biztosítójához fordul. Itt tévedés van, mert az ilyen típusú káreseményre a Casco biztosítás 
vonatkozik és nem a kötelező biztosítás. A kötelező a más gépjármű által okozott kár 
megtérítésére vonatkozik, és nem pedig műtárgy, úthiba, vagy egyébből eredő kár 
megtérítésére. Tehát ebből a szempontból nekem, mint károkozó képviselőjének teljesen 
közömbös, hogy a kárt szenvedett kihez fordult a kárának a megtérítésére. Az, hogy az 
önkormányzatnak korábban megkötött biztosítási szerződése nem terjed ki a kátyúk okozta 
károk megtérítésére ez egy nagyon sajnálatos dolog, de ebben a konkrét ügyben a kárt 
szenvedett kárának a megtérítése szempontjából közömbös. A harmadik, az pedig az, hogy 
korábban ő előterjesztett egy szakértői véleményt, amelyben több más meghibásodást is 
összefüggésbe hozott a káreseménnyel. A rendelkezésemre álló iratanyag alapján azonban 
sajnálatos módon megállapítható, hogy az a magánszakértői vélemény, amely valóban a 
károsult kezdeményezésére készült el és az ő költségére, amelyet egyébként, ha én vagyok 
az ő jogi képviselője, annak a megtérítését is kérem a károkozótól, az egy magán 
szakvélemény. Az abban foglaltak nem kötik a bíróságot, és értelemszerűen nem is köthetik 
az igazságügyi szakértő szakvéleményének a kialakításában. Az egy magán szakvélemény, 
azt mondja a Pp., hogy úgy kell tekinteni, mint egy tanúvallomást, amit értékel a bíróság. Az 
viszont ténykérdés, hogy ennek a szakértői vizsgálatnak az időpontjára felhívta a károsult, 
illetve a károsult jogi képviselője az önkormányzat figyelmét és felkérte, hogy azon az 
ominózus áprilisi szakértői vizsgálaton valaki vegyen részt az önkormányzat, illetve annak 
képviselői közül, hogy egyszerre vizsgálják meg a károsult és a károkozó közösen tehessék 
fel adott esetben a magánszakértőnek a kérdéseket, erre nem is reagált senki. Még csak 
annyit se írtak vissza, hogy nem kívánunk részt venni ezen a kárszemlén. Tehát az pedig, 
hogy ő elvégeztetett egy szakértői vizsgálatot, ez az ő szuverén joga, ő a perben nem azt az 
összeget kérte megtéríteni egyébként, amelyet a magánszakvélemény tartalmazott, mert az 
közel 2,5 millió Ft volt, ő más tarifa szerint számolta ki a kárt, nyilvánvalóan az ő jogi 
képviselője lényegesen okosabb volt és azt mondta, hogy ha kevesebb kárösszeget írok be, 
akkor kevesebb költségem merül fel. Az 1 millió Ft-on felüli kárösszeget abban a pillanatban, 
hogy az igazságügyi szakértő a szakértői véleményét előterjesztette, abban a pillanatban 
leszállította keresetmódosítással a tényleges szakértői véleményben meghatározott 
összegre vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy ez így a korrekt eljárás, a károsult részéről. 
Én úgy gondolom, hogy a kárt okozó részéről pedig saját költségeinek a kímélése érdekében 
az a korrekt, hogy ha egyezségi ajánlatot elfogadjuk.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
Az ügyvédnő kimerítő hosszas ismertetése alatt volt egy picit időm gondolkodni. A Pénzügyi 
Fejlesztési Bizottság ülésén is javasoltuk, hogy legyen egy vizsgálat ennek az ügynek 
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kapcsán, hogy a hivatal milyen módon járt el. Ki és milyen módon járt el. Szeretném a 
javaslatomat azzal kiegészíteni, hogy nem tudom, hogy a hivatalnak van-e kialakult 
protokollja arra vonatozóan, hogy egy ilyen esemény során hogy kell eljárni – és ezt is 
szeretném, hogy ha a vizsgálat érintené – ha nincs ilyen protokoll, ezt ki kell dolgozni, ha 
van, akkor az legyen leírva. Mert nem tudom megérteni, hogy a káresemény bekövetkezte 
és a bírósági eljárás megindulása között miért nem intézkedett gyakorlatilag érdemben 
senki.  
 
Koncz János képviselő: 
Ne haragudjon doktornő, nem tudott meggyőzni, mert ott akkor abban az időben emlékszem 
rá, bontották az utat, és ki volt téve, hogy úthiba van, és 3o-as tábla van. Terepjáróval ott 
legalább 6o-nal kellett menni, hogy szétüsse a gumikat. Ott 27 km-rel nem csinál kárt a 
kocsiban. Akkor valahol máshol szerezte ezt a kárt, és oda rájátszották erre a területre. Én 
nem fogom tudni megszavazni ezt.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Talán vannak itt közöttünk, akik emlékeznek arra, hogy hasonló káreseménnyel már kellett 
foglalkoznia a Képviselő-testületnek, és amennyire látom a város utcáit a jövőben is kell, 
ilyen eseményekkel foglalkozni. Ezt nem károgásként vetítem előre, hanem inkább arra 
szeretném felhívni a figyelmet, hogy az illetékes intézményünk amint van lehetőség arra, 
hogy a kátyúk megszüntetése tárgyában intézkedjen, azonnal tegye ezt meg, mert látható, 
hogy egy-egy kátyú megszüntetése tized annyi költséget, vagy talán még kevesebb 
költséget jelent, mint egy-egy ilyen káresemény. Ez az első dolog, ez igazából nem szorosan 
az előterjesztéshez, hanem az előterjesztés következményéhez kapcsolódik és kötődik, azt 
gondolom, hogy nekünk elemi érdekünk, már csak, ha más miatt nem, azért hogy ne raboljuk 
a drága időnket ilyen ügyekkel, hogy a kátyúk megszüntetését az illetékes Kft-nk végezze el. 
A másik dolog, hogy én magam is úgy látom, hogy egy igazságügyi szakértői véleménnyel 
szemben egy Képviselő-testületi döntés elég gyenge. Tehát bármennyire is erős a 
Képviselő-testület többsége, meg bármennyire is határozott, azt gondolom, hogy velem 
együtt, ha szabad ezt mondani így, mindannyian gyengék vagyunk ebben az ügyben. De 
amennyire a típus megjelöléséből látom, azt javaslom, hogy a testület forduljon a BMW 
Magyarországhoz. Mert amennyiben egy 8 cm-es kátyú esetében ez a BMW így tönkrement, 
akkor ott valami anyaghiba történt, és indítványozom, hogy méltányosságból ezt a költséget 
kérjük felülbírálni, viszont szeretném kérni, hogy ezt az igazságügyi szakértői véleményt 
megkaphassam. Kaphassuk meg mindannyian és indítványozom, hogy a Képviselő-testület 
forduljon a BMW Magyarországhoz. Mert amennyiben egy 8 cm-es kátyú esetében ez a 
BMW így tönkrement, akkor ott valami anyaghiba történt, és indítványozom, hogy 
méltányosságból ezt a költséget kérjük meg. És jelezzük tájékoztatásként, nem 
fenyegetésként, hogy amennyiben ezt a pénzt nem kapjuk meg úgy nyilvánosságra hozzuk, 
hogy ezt az utót ilyen bili anyagból készítik. Egyébként pedig ha a BMW azt mondja, hogy 
sajnos ezzel az üggyel nem foglalkozik, akkor érdemes a nyilvánossághoz fordulni és 
elmondani, hogy az igazságügyi szakértő véleménye szerint egy 8 cm-es kátyúba 25 km-es 
sebességgel behajtó  BMW X5-ös stabilizátora, ami ilyen anyagból készül, az elgörbül, vagy 
tönkremegy. Ezt a BMW örömmel fogja olvasni. Indítványozom, hogy ezt az összeget fizesse 
ki az önkormányzat, mert olyanok vagyunk, mint a mackó sajtban a brummogás. Az anyagot 
a BMW-nek küldjük el, én szívesen aláírom a papírt, személy szerint is vállalom. De azt 
gondolom, hogy Polgármester asszony tisztsége az, hogy ezt az ügyet megfelelő módon 
kezelje, vagy segítői révén kezelje, és a BMW-től hajtsák be ezt a pénzt.  
 
Dr. Szotyori Judit ügyvéd: 
A Dunakeszi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti osztálya 444-1578/2010. általános 
számon értesítést adott a károsultnak, mely szerint tájékoztatom, hogy Bálint László által 
vezetett JIR 23o frsz személygépkocsival 2009. március 26-án 19 óra 3o perckor Fót lakott 
területén a József Attila úton a Keleti Márton út irányából közlekedett. Haladása során a 
Somogyi utca kereszteződésében egy 5ox5o cm-es kiterjedésű 6-8 cm mély úthibába hajtott, 
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melynek következtében a jobb első és hátsó kerekekben anyagi kár keletkezett. A Fót lakott 
területén a Fót Somogyi Béla utca kereszteződésében történt káreseménnyel kapcsolatban, 
miután sem szabálysértés, sem bűncselekmény gyanúja nem merült fel, hatáskörünk hiánya 
miatt az ügyben további eljárást nem folytat. Helyszíni szemlét tartottak ugyanis, és a 
gépkocsi megrongálásának a tényét rögzítették. Tájékoztatom, hogy kárigényét más 
törvényes módon polgári peres biztosítási ügyintézés stb. érvényesítheti. 2009. július 1o-én 
Serfőzőné Kozma Ilona, r.főhadnagy, megbízott osztályvezető. 11 db fényképet csinált a 
Rendőrség a helyszínelés során a közlekedés-rendészet. Ezt a károsult rendelkezésére 
bocsátotta. A szakértő ezen fényképeket használta fel a szakértői véleményének az 
elkészítésekor. Ebben a formában Fábry képviselő úrral kénytelen vagyok egyetérteni 
abban, hogy a Képviselő-testület se, én se, a bíróság se szakértő ebben a kérdésben, ezért 
vesz igénybe igazságügyi szakértőt, akinek a szakértelmére támaszkodik. Egyébként 2009. 
március 3o-án történt a károsult részéről a kárbejelentés az önkormányzat részére. Akkor 
vették először át a hivatalban. Tehát rögtön a kár bekövetkezte után azonnal jelezte az 
önkormányzat részére, hogy kár érte.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Beleolvasgattunk ebbe az igazságügyi szakértői véleménybe, itt rögtön a legeleje az azzal 
kezdődik, hogy egy elsőbbséget meg nem adó gépkocsi kanyarodott ki elé, és ezért volt 
kénytelen fékezni, és nyilván a kormányt is félre rántani. Érdekes a rajz, le van írva, hogy a 
kátyú az út közepén van, tehát ha a jobboldali felnik mentek tönkre, akkor neki a baloldallal 
szemben kellett közlekednie. Ez vitathatatlan. A fényképek alá van írva,  hogy a fénykép 
tanúsága szerint 8 cm a kátyú, de az a mérőszalag 2 cm-nél megáll a fényképen. Már csak 
annyit, hogy amit Fábry képviselő úr mondott, hogy 25 km az igazságügyi szakértő szerint a 
sebesség. A BMW tengelytávja kb 4,3 m, féktávolság 25 km/h-nál kb 5 méter. Ha én az első 
keréknél már fékezve érkezek 25 km/h-val ez van leírva, csak azért mondom, akkor a hátsó 
kerék az max. 5 km/h-val érkezhet bele a kátyúba. Ennek ellenére tönkrement. De tovább 
ezt nem ragozom. Majd a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ez az összeg jogos, akkor meg 
fogja szavazni. Amit Fábry Béla képviselő úr mondott, hogy a BMW figyelmét fel kell hívni 
erre a selejtes konstrukcióra, én azt jó ötletnek tartom.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Feltenném a határozati javaslatot szavazásra, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság véleménye 
alapján. (felolvassa a határozati javaslat szövegét.)  
 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 

1/2011. (01. 19.) KT határozat 
Bálint László által indított kártérítési per tárgyá ban 

(1. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy  

• a Bálint László (1154. Budapest, Népfelkelő utca 94. 3/16.) felperes által indított 
kártérítési perében mindösszesen 539.752.- Ft-ot fizessen meg felperes jogi 
képviselője útján (tőke és késedelmi kamat ügyvédi letéti számlára, ügyvédi 
munkadíj ügyvédi folyószámlára) 

• az összeg  2011. évi költségvetésbe történő beépíttetéséről gondoskodjon.  
• a Jegyző vizsgálja ki a késlekedés okát, és erről tájékoztassa  Képviselő-testületet 
• felkéri a Jegyzőt, hogy készítsen eljárási rendet az úthibák okozta ügyek 

kivizsgálására. 
 
Fentiek alapján felkéri az önkormányzat jogi képviselőjét, hogy peren kívüli eljárásban a fenti 
határozatnak megfelelően járjon el.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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2. napirend: El őterjesztés az Egyesített Szociális, Egészségügyi, P edagógiai Szolgálat 
komplex vizsgálata tárgyában (13. sz. anyag)  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Három módosító javaslata volt a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságnak a határozati 
javaslatokhoz, az első határozati javaslat 2. pontját változtatná meg, ami úgy hangzik, hogy 
felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságot az 1. pontban meghatározott fenntartói 
vizsgálat lefolytatására. A 3. pont az úgy szólna, hogy felkéri a Pénzügyi Fejlesztési  
Bizottságot az 1. pontban meghatározott fenntartói vizsgálat pénzügyi oldalának 
lefolytatására. És beraktunk egy 5. pontot, ami úgy szól, hogy „utasítja az ESZEPSZ 
vezetőségét, hogy a bizottságok munkáját a vizsgálat időtartama alatt segítse, a szükséges 
dokumentumokat haladéktalanul bocsássa a vizsgálatot végzők rendelkezésére azok 
kérésének megfelelően. A vezetéstől maximális együttműködést kérünk, a vizsgálat 
lassítása, vagy akadályozása fegyelmi felelősségrevonást von maga után.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Elég szűkszavú ez az előterjesztés, mert az indokló része vagy a szöveges része az 
mindösszesen 5 sor, tehát én azt kérdezem, mire vonatkoztak ezek a lakossági panaszok, 
mi a tartalma ezeknek a panaszokat, hogy komplex vizsgálatot kell elrendelni, tehát komplex 
panaszok voltak-e, másrészt hány panasz érkezett, egy, vagy tucatszám érkeztek azok a 
bejelentések. A harmadik, hogy névvel, vagy név nélkül érkeztek ezek a lakossági panaszok, 
mert ez is egy minősítő tényező, hogy hogyan érkeznek ezek. Kérdezem, hogy a hivatal 
részéről volt-e valamilyen előzetes tájékozódás atekintetben, hogy mi a panaszok 
valóságtartalma, vagy csak beérkezett 3 névtelen levél és annak alapján egy komplex 
vizsgálatot rendelünk el, és némi értelmezést szeretnék atekintetben, hogy mit jelent az 1. 
pontban meghatározott vizsgálat jogi aspektusa. (a válasz: az ki van véve.) Az 5. pontot 
felesleges megfogalmazni, mert minden intézményvezetőnek ez elemi kötelessége, ha egy 
fenntartói vizsgálat van, akkor azt segítse. Láttunk már olyat, hogy valaki nem segítette, de 
nem gondolom, hogy ezt befogalmazzuk a határozatba, attól majd segíteni fogja, ha nem 
akarja, de ha ezt a fenyegetést bele akarja fogalmazni a Képviselő-testület többsége, ám 
tegyék bele. Én nem értek ezzel egyet.  
 
Majsai László intézményvezető: 
Tisztelt Képviselő-testület! Információ hiányában voltam akkor, amikor a bizottsági ülésre 
eljöttem. Ezt az információ hiányomat az elnök asszony és az elnök úr feloldotta akkor. Nem 
tudtam arról, hogy milyen ügyről van szó. Én ezt megfogalmaztam, hogy egy kicsit rosszul 
esett, hogy abból értesülök, hogy komplex vizsgálat indul ellenem, hogy egy napirendi pontot 
elolvasok. De Borika elmondta akkor, hogy mire vonatkozik, mi lesz a tárgya. És azt is 
elmondta, hogy zárt ülésen tárgyalták magát az anyagot. Ezzel kapcsolatban azt szeretném 
mondani, hogy én berendeltem a munkatársamat, aki ennek a gazdája, és a bizottsági ülés 
idejére jelen is volt. Mivel nem került napirendi pontra, ezért ő most nincs itt, de amennyiben 
a zárt ülésnél ezzel a dologgal kapcsolatban bármiféle kérdése van a T. Képviselő-
testületnek és igényt tartanak rá, akkor megválaszolom. Az 5. ponttal kapcsolatban pedig azt 
szeretném mondani, így abszolút csak mint intézményvezető, hogy amikor én 2000-ben mint 
alapító igazgató fogadalmat tettem, akkor abban a fogadalomban benne volt, hogy nekem 
kötelességem az a dolog, ami ebben az 5. pontban benne van, és ez teljesen természetes, 
hogy én ezt komolyan veszem és az elmúlt 11 évben is így dolgoztam. És ameddig önök 
megbíznak bennem és ezt az intézményt vezettetik velem, addig ez teljesen természetes.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Nem arról kezdtünk el beszélni, amiről az előterjesztés szól. Az előterjesztés az arról szól, 
hogy a fenntartó egy fenntartói vizsgálatot indít el. Ezt indokolni nem kell. Nem az ESZEPSZ 
az egyetlen, az intézményvezető úr felhívott. Nyilvánvalóan több, sőt az összes, az 
önkormányzat által fenntartott intézménynél, le kell majd folytatni ilyen vizsgálatot. Az elmúlt 
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2o évben egyébként Fót városának egyetlen egy intézményénél nem volt fenntartói 
vizsgálat. Szerintem nem kellett senkinek magára venni, most lesz egy fenntartói vizsgálat, 
és majd annak az eredményét meglátjuk. Ha negatív, akkor lehet rajta vitatkozni, ha pozitív, 
akkor is lehet rajta vitatkozni, ez még egy bő 2 hónapot fog most igénybe venni. Volt egy 
kérdés arról, hogy mik ezek a panaszok. Név szerint is érkeztek be, nevet témát nyílt ülésen 
nem mondok, ha zárt ülésen ez ismertetésre került, Fábry Béla nem volt ott, mert akkor erről 
tudna. Más intézményekből is kerültek a birtokunkba hivatalos levelek, amik arra indították a 
bizottságot, hogy ezt a fenntartói vizsgálatot le kell folytatni.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Minden kérdésemre nem kaptam választ, de arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy 
miközben egyetértek azzal, hogy egy fenntartó módszeres alapossággal és 
rendszerességgel, ha úgy tetszik azt is mondhatnám, hogy egy vizsgálati terv alapján 
végezze az intézményeinek a komplex vizsgálatát, de itt most nem erről van szó. Én 
szeretném azt hangsúlyozni, hogy miközben ez nem egy szokásos vizsgálat, itt panaszok 
érkeztek és ezen panaszok alapján vizsgálat indul a valóságtartalmának a kiderítésére 
vonatkozóan. Megkérem, hogy mondd el, hogy a panaszok mire irányultak, mert engem ez 
foglalkoztatna, hogy az önkormányzat a továbbiakban az ellenőrzési munkáját azt a 
beérkező lakossági panaszok alapján fogja végezni, vagy valóban lesz egyfajta 
rendszeresség, mert ha azt a gyakorlatot fogjuk bevezetni, hogy lakossági panaszok alapján 
repülünk rá minden egyes panaszra, akkor azt gondolom, hogy elég rossz úton járnánk.  
 
Gráf Mihály képviselő:  
Már többször hallottam, most legutóbb az intézményvezető úr szájából azt, hogy ellene indul 
ez a vizsgálat. A hivatalban is hallottam, hogy az ESZEPSZ ellen indul vizsgálat. Szerintem 
ez a szóhasználat mindenképpen elgondolkodtató. Az ESZEPSZ védelmében, a 
működésének átvilágítására indul ez a vizsgálat, amennyiben információt szerezni az 
indítványozóktól. Mindenképpen az ESZEPSZ-ért indul a vizsgálat és nem ellene.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Annyit még szeretnék kiegészíteni Fábry Bélának válaszul, hogy a bizottság nem a 
beérkezett panasz vizsgálatát tűzte ki maga elé célul, ugyanis azt már más hatóság 
elvégezte. És az egy olyan jellegű téma, vagy terület, amit egyébként a Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság nem is vizsgálhatna. Ezért mondom, hogy ez egy fenntartói vizsgálat 
lesz. Semmi más. Egyébként pedig következetesek leszünk, minden fóti városi intézménynél 
ezt a vizsgálatot le szeretnénk folytatni, és örülök neki, hogy Fábry úr aggódik, kár, hogy ezt 
a véleményét nem hangoztatta, amikor 2008-ban um. a PEB rárepült a Művelődési Házra. 
Utána nem láttuk a következetességet, hogy más intézménynél is szeretett volna lefolytatni 
valamiféle vizsgálatot, vagy tényfeltárást végezni.  
 
Majsai László intézményvezető: 
Azt szeretném megkérdezni, hogy mikor kapok arról információt, hogy mik azok a 
bejelentések és mik azok a hivatalos szervek, vagy más intézmények, mert tudnom kellene.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Jövő héten lesz egy rendkívüli bizottsági ülés, ahol elfogadásra fog kerülni a fenntartói 
vizsgálat komplex tematikája, és ha írásba foglaljuk a döntést, akkor legkésőbb jövő hét 
hétfőn ezt az intézményhez eljuttatjuk.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Először a módosító javaslatokat olvasom fel.  
A 2. pont „felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságot az 1. pontban meghatározott 
fenntartói vizsgálat lefolytatására.”  
Szavazás eredménye: 8 igen, 2 nem, 1 tartózkodás – elfogadva.  
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A 3. pont: „felkéri a Pénzügyi Fejlesztési  Bizottságot az 1. pontban meghatározott fenntartói 
vizsgálat pénzügyi oldalának lefolytatására.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az 5. pont úgy hangzik, hogy „ felkéri  az ESZEPSZ  vezetőségét, hogy a bizottság munkáját 
a vizsgálat időtartama alatt segítse, a szükséges dokumentumokat haladéktalanul bocsássa 
a vizsgálatot végzők rendelkezésére, azok kérésének megfelelően. A vezetéstől maximális 
együttműködést kérünk, a vizsgálat lassítása, vagy akadályozása fegyelmi 
felelősségrevonást von maga után.”.  
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 nem, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egyben az 5. pontot kérem szavazni. 
Szavazás eredménye: 9 igen, 2 nem, - elfogadva.  
 
 

2/2011. (01. 19.) KT határozat  
az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai S zolgálat komplex vizsgálata 

tárgyában  
(13. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. az Egyesített Szociális, Egészségügyi, Pedagógiai Szolgálat komplex fenntartói 
vizsgálatát rendeli el;  

2. felkéri a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottságot az 1. pontban meghatározott 
fenntartói vizsgálat lefolytatására;  

3. felkéri a Pénzügyi, Fejlesztési Bizottságot, az 1. pontban meghatározott fenntartói 
vizsgálat pénzügyi oldalának lefolytatására; 

4. felkéri a 2. és 3. pontokban megjelölt bizottságokat, hogy vizsgálati jelentéseiket 
terjesszék be a Képviselő-testület 2011. márciusi rendes ülésére; 

5. felkéri  az ESZEPSZ  vezetőségét, hogy a bizottság munkáját a vizsgálat időtartama 
alatt segítse, a szükséges dokumentumokat haladéktalanul bocsássa a vizsgálatot 
végzők rendelkezésére, azok kérésének megfelelően. A vezetéstől maximális 
együttműködést kér, a vizsgálat lassítása, vagy akadályozása fegyelmi 
felelősségrevonást von maga után.  

Határidő: 2011. márciusi rendes ülés 
Felelős: JÜSZB, PFB  
 
 
3. napirend: El őterjesztés a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft,  továbbá a Metódus 
Kft által teljesített szolgáltatások pénzügyi telje sítésének jóváhagyása tárgyában (7. 
sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Azért hallgattam eddig, mert azt gondoltam, hogy az első határozati javaslatot a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság elnöke fogja felolvasni, mert mi is az első javaslatot tőlük 
vettük át. Mert a tudomásunkra jutott, hogy ebben az ügyben, igaz, hogy nem ekkora 
összeggel, már végrehajtó jelent meg a Polgármesteri Hivatalban. A Jogi, Ügyrendi és 
Szociális Bizottság jogászai azt mondták, hogy ha a végrehajtó elkezdte az ügyet, akkor már 
nem válogathatunk, hogy milyen formában és mekkora összeget fogunk fizetni. Ezért azt 
javasolta a Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság és ehhez csatlakozott a mi bizottságunk is, 
hogy a Polgármester vegye fel a végrehajtóval a kapcsolatot és beszéljék meg a további 
rendezés lehetőségét.  
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A II. sz. alatt leírt határozati javaslatokat mi kettéválasztottuk. Ez a témakör, mindkettő a 
Metodus Kft által végzett szolgáltatásokról szól, azonban a tárgya más. Ezért egy csoportba 
raktuk azt, amelyik az integrált városfejlesztési pályázat megírásával kapcsolatos és ezért a 
II. határozati javaslat 1. pontját változatlanul javasoljuk elfogadásra.  A 2. pontból addig 
javasoljuk elfogadásra, amely a késedelmi kamatigényig szól. Elfogadja a Metodus Kft azon 
nyilatkozatát, amely szerint lemond az 1. pontban meghatározott összeg után járó késedelmi 
kamatigényéről. A 3. pont marad. Ide egy 4. pontot szeretnénk beállítani, amelyben arra 
kérjük a Jegyzőt, vagy a Polgármestert, hogy vizsgálja ki, hogy kellő körültekintéssel az 
önkormányzat érdekében járt-e el az, aki a Metodus Kft-vel ezt a szerződést ilyen formában 
megkötötte. Javasolnánk egy III. jelű pontot, az pedig arról szólna, arról a nagyon érdekes 
levélről, amelyet a Metodus Kft ide csatolt az anyaghoz, és ebben a levélben már nem a 
városfejlesztési pályázat megírásáról szól, hanem ide kapcsolja a belterületi utak 
fejlesztésére írt pályázatát és a következőt mondja. Nem indít vizsgálatot annak kiderítésére, 
hogy a pályázat milyen mulasztás okán, kinek a felelősségéből adódóan került elutasításra. 
A bizottság úgy gondolta, hogy mi viszont szeretnénk, ha vizsgálat indulna ebben az ügyben, 
ne tegyen nekünk a Metodus szívességet, és tárjuk fel, hogy mi történt ebben az ügyben. 
Valóban kinek a mulasztásából buktuk el ezt a pályázatot. Tehát a I-ben a végrehajtóval 
vegyék fel a kapcsolatot. A II-ben kivettük a belterületi útra vonatkozó mondatokat, és azt 
átraktuk a III-ba, s a II-be maradt az 1. pont változatlanul. A 2. a késedelmi kamatigényig, a 
3. maradt és a 4-esbe pedig beállítottunk egy vizsgálatkérést, amely a kellő körültekintésről 
és az önkormányzat védelmében eljárásról szól. A III. pedig a másik vizsgálat, amely az 
útpályázattal kapcsolatos.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A módosító javaslatokat olvasom fel először. Az I. határozati javaslatba egy teljesen új pont 
került. „Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel 
a végrehajtóval a kapcsolatot és a pénztartozás kiegyenlítése érdekében folytasson 
tárgyalást.” 
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 

3/2011. (01. 19.) KT határozat  
a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft, továbbá a Metódus Kft által teljesített 

szolgáltatások pénzügyi teljesítésének jóváhagyása tárgyában 
(7. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy vegye fel a 
végrehajtóval a kapcsolatot és a pénztartozás kiegyenlítése érdekében folytasson tárgyalást. 
Határidő: 2011. 01. 31.  
Felelős: Polgármester  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat II-ben a 2. pont: „elfogadja a Metódus Kft azon nyilatkozatát, amely 
szerint lemond az 1. pontban meghatározott összeg után járó késedelmi kamatigényéről.” 
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A 3. pont maradt, és kiegészült a határozati javaslat egy 4. ponttal: „felkéri a Jegyzőt, hogy a 
Metodus Kft-vel kötött szerződés megkötésekor a szerződés aláírója kellő körültekintéssel az 
önkormányzat érdekeinek megfelelően járt el.” 
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
 
A II. sz. határozati javaslat 4 pontját egyben teszem fel szavazásra.  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva.  
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4/2011. (01. 19.) KT határozat  
a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft, továbbá a Metódus Kft által teljesített 

szolgáltatások pénzügyi teljesítésének jóváhagyása tárgyában  
(7. sz. előterjesztés) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 

1.  jogosnak ismeri el a Metódus Kft 2.175.000.- Ft összegű pályázatírói munkadíj iránti 
követelését, amely a KMOP-2009.5.2.1/B jelű, integrált városfejlesztési pályázat 
megírása miatt illeti meg.  

2. elfogadja a Metódus Kft azon nyilatkozatát, amely szerint lemond az 1. pontban 
meghatározott összeg után járó késedelmi kamatigényéről; 

3.  felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott pénztartozást legkésőbb 
2011. január 31-ig teljesítse, és azt szerepeltesse a 2011. évi költségvetésben; 

4.  felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, hogy a Metodus Kft-vel kötött szerződés 
megkötésekor a szerződés aláírója kellő körültekintéssel, az önkormányzat 
érdekeinek megfelelően járt-e el. 

Határidő: 2011. 01. 31.  
Felelős: Polgármester, Jegyző  
 

Lévai Sándorné képviselő:  
A III. határozati javaslatként arra kérjük a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, hogy milyen mulasztás 
okán, kinek a felelősségéből adódóan került elutasításra.  
Szavazás eredménye: 11 igen – elfogadva 

 
5/2011. (01. 19.) KT határozat  

a Bálint és Társa Építészek Irodája Kft, továbbá a Metódus Kft által teljesített 
szolgáltatások pénzügyi teljesítésének jóváhagyása tárgyában  

(7. sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Jegyzőt, hogy vizsgálja ki, hogy milyen 
mulasztás okán, kinek a felelősségéből adódóan került elutasításra a pályázat.  
Határidő: azonnal 
Felelős: Jegyző  
 

 
4. sz. napirend: El őterjesztés a KKK Csomópont 2010. pályázaton való ré szvétel 
tárgyában (172/a sz. anyag)  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Ha visszaemlékszünk az elmúlt testületi ülésre, akkor a csomópont pályázaton az egyik 
megjelölt pályázati témában úgy határozott a Képviselő-testület, hogy a Fótliget bejáratánál 
pályázat útján közreműködne a csomópont megépítésénél, hogy be tudják adni a pályázatot.  
Megszületett a határozat, a Polgármester asszony, a jogánál fogva ezt a határozatot 
felfüggesztette, mert nem látta biztosítottnak azt, hogy az önkormányzat érdekei nem 
sérülnek. Így került vissza ez a határozat  a Képviselő-testület elé, és a mai bizottsági ülésen 
a bizottságunk megtárgyalta és olyan pontokat javasol elfogadásra, és a szerződésbe 
beépíteni, hogy az önkormányzat ebben a pályázatban egyrészt ne fizessen rá, másrészt 
pedig hát nem kívánja ennek a pályázatnak a beadását akadályozni. Szeretnék pontonként 
menni, mert ugyancsak a bizottság átszabta a határozati javaslatokat. Az alapelvet 
elmondtam, hogy mi volt a célunk. Az első pontban a Képviselő-testület dönt arról, hogy a 
Fótligetnél a csomópontot pályázat útján megépíti abban az esetben, ha a Fótliget Kft az 
önrészt vállalja. Ebben a tárgyban egy támogatási szerződést kell kötni a Fótligettel és külön 
pontba vettük, hogy ebben a támogatási szerződésben mi szerepeljen. Szeretnénk, hogyha 
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a támogatási szerződés arról szólna, hogy a Fótliget Kft egy önkormányzat által 
meghatározott letéti számlára egy 5o millió Ft-os összeget elkülönítene. Ez az összeg 
tartalmazza azt az összeget, amelyben a Fótliget által benyújtott terv költségkalkulációja, 
(12o millió Ft) és a pályázatnál előrevetített összeg 114 millió Ft közti különbség. Tehát 
egyszer a 6 millió Ft-ot. Tartalmazza a műszaki ellenőr díját, amelyet meg kell határozni. 
Tartalmazza a közbeszerzés várható költségeit, és azt a kamatkiesést, becsült kamatkiesést, 
amelyet akkor vesztünk el, ha az önkormányzat ezt a teljes projektet a 114, vagy 12o millió 
Ft-ot előre megfinanszírozza. És tartalmazza ez az összeg a 32 millió Ft-os önrészt. Így 
próbáltuk összeállítani az 5o millió Ft-ot, amit tehát a támogatási szerződésben kell rögzíteni, 
hogy külön letéti számlán a Fótliget Kft utaljon. Mindemellett az önkormányzatnak kell a 
költségvetésébe a teljes bruttó beruházási összeget szerepeltetni és az önkormányzat 
nevére fog szólni a számla és minden egyéb nyilvánvaló, mert az önkormányzat a pályázó. 
Szeretnénk még, hogy a támogatási szerződésben szerepeljen az, hogy a Fótliget Kft 
elvállalja a pályázat teljes menedzselését. Ez lenne az új elem, amit a bizottság javasol. Ezt 
a szerződést január 3o-ig kellene megkötni, mert 31-e a pályázat beadási határideje. A 3. 
pontot ennek értelmében töröljük, mert annak így nem lesz értelme. A 4. pont az marad, 
hogy be kell szerezni az ezzel kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződés stb és a 2011. évi 
költségvetésbe be kell tervezni. Remélem, hogy mindent sikerült összeszednem.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A két bizottság véleménye az előterjesztéssel kapcsolat kb egyforma, arra szeretnék kitérni, 
hogy az 5o millió Ft-ot a Fótliget Kft utalja át egy önkormányzat által meghatározott 
számlára. Tegnap a bizottsági ülésen Fábry úr mutatott egy iratot, és a mai napon kaptunk 
mellé még a PEMÁK-tól is nyilatkozatokat. Ami gyakorlatilag arról szól, hogy Fótligetre a 
lakóparkot megtervezték, illetve a Fótliget Ingatlanfejlesztő Kft lakópark építését eltervezte, 
akkor számukra a közútkezelő, határozatban előírta, kötelezővé tette ennek a csomópontnak 
a kiépítését. Ennek a csomópontnak a kiépítés vállalása volt a feltétele annak, hogy a 
közútkezelői hozzájárulást a lakópark létrehozásához, kiépítéséhez megkapják. A levélben le 
is van írva, hogy 2008. márciusában közútkezelői hozzájárulást kapott, azonban a kivitelezés 
a mai napig nem kezdődött el. Mindezen előzmények alapján a csomópont kiépítésével 
kapcsolatos feladat a beruházót terheli. Az ügyben további tájékoztatást adni nem tudunk. Ez 
konkrétan annyit jelent, hogy ha nagyon szigorúan akarjuk nézni, akkor ennek az egész 
csomópontnak a kiépítési költsége mind a 1oo-12o millió Ft Fótligetet terhelné. Ezért volt a 
bizottságoknak az az álláspontja, hogy egyrészt a pályázati önrészről született döntés (3o %) 
és mellé tettük még, hogy a beruházással kapcsolatos minden költséget, ezeket a 
költségeket Borika részletezte. Gyakorlatilag lehet úgy is értelmezni, hogy mivel leveszünk a 
válláról egy 9o millió Ft-os terhet, mert ha a komplett beruházást nekik kéne megvalósítani, 
mint ahogy jog szerint nekik kellene, ez nekik ennyibe kerülne. Ezzel kapcsolatban volt 
nekem ez a kérésem, hogy határozaton kívül, hogy kérjük a városvezetést arra, a 
Polgármester Asszonyt és az alpolgármester urakat, hogy ezt az álláspontot Fótligettel 
kapcsolva nagyon erőteljesen képviseljék. S amennyiben az önrésznek a vállalása a 
részükről nem történik meg, akkor viszont minden jogi eszközt vessünk be annak érdekében, 
hogy ez a csomópontot, ami 2002-ben előírtak nekik, azt építsék meg. El kell gondolkodnia 
Fótliget Kft-nek, hogy hogy jár jobban.  
 
Koncz János képviselő: 
Én kisebbségi véleményt szeretnék jegyzőkönyvbe diktálni, ugyanúgy mint a múltkori 
testületi ülésen én nem tudom javasolni, és nem is tudom támogatni. Itt van a városban 
rengeteg kereszteződés, itt kellene foglalkozni ezzel. Vannak rajzok a hivatalban, csak az 
engedélyek lejártak. Elő kellene venni, és megnézni, itt a városon belül kellene a fejlesztés. 
Megint ott lesz a Fótligetnél a lámpás kereszteződés, itt fognak feltorlódni a kocsik. Nagyon 
jó lenne ha a várossal foglalkoznánk és nem a külterületekkel.  
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Fábry Béla képviselő:  
Abban a helyzetben vagyunk, amennyiben jól tájékozódtam, hogy ezen a pályázaton, vagy 
ezzel a csomóponttal indulunk, vagy semmi lehetőségünk nincs pályázni (a háttérből 
megerősítették, hogy így van). Azt gondolom egy ilyen helyzetben, hogy inkább induljunk. 
Bár egyetértek azzal, amit Koncz János képviselőtársam mondott, de a Fótliget lakói is fóti 
állampolgárok, de az a helyzet, ami ott van az is veszélyes helyzet. Tehát ott, ha van 
módunk és lehetőségünk egy biztonságosabb környezetet kialakítani, márpedig a pályázat 
útján van lehetőségünk, akkor azt gondolom, hogy elemi kötelességünk ezt a biztonságot 
megteremteni. A második tétel az az, hogy azokat a módosításokat, amelyeket Lévai 
Sándorné és Szabó Mihály elmondott, azokat én is maximálisan támogatom, hiszen a Jogi, 
Ügyrendi és Szociális Bizottság  ülésén magam javasoltam ezeket a kiegészítéseket és 
módosításokat. Örömmel vettem, hogy a bizottság ezt elfogadta. A harmadik tétel, hogy én 
tovább mennék mindazon, ami itt elhangzott, és hozzáteszem, hogy nyilván nem kívánom 
határozatba foglalni, de a Fótliget Kft-vel való tárgyalás egy további aspektusra is ki kell, 
hogy terjedjen. Úgy gondolom, hogy az ottani lakók is nyomást gyakorolnak a Kft-re, mert 
tudják, hogy a Kft-nek kötelessége ezt a csomópontot kiépíteni. Ők is tudják, és hajtják a 
maguk részéről ezt a históriát. Nyilvánvalóvá kell tenni a számukra, hogy a Fótliget Kft vagy 
egy ilyen kedvezményes helyzetben, vagy körülmények között építi ki ezt a csomópontot, 
ahogy ezt Szabó Mihály is elmondta, vagy ennek a négyszereséért. Ez azt jelenti 
számunkra, hogy megfogalmazhatjuk azt a kérésünket is, hogy a Fótliget lakópart 9o millió 
Ft-os megtakarítása eredményeként jelentős, akár 1o millió Ft-os felajánlást tegyen a Fót 
Fejlődéséért Közalapítvány számára, mondhatnám azt is, hogy vegye pártfogásába az ez évi 
kulturális programjainkat, és teljes összegben fedezze és támogassa. 
Sportrendezvényeinket, eseményeinket, hiszen azt gondolom, hogy a város, ha 9o millió Ft-
ot betesz egy Kft zsebébe, akkor ilyen udvarias, barátságos, és az együttműködés szellemét 
erősítő kéréseket nyugodtan megfogalmazhat. Ezt ne foglaljuk határozatba, azt 
indítványozom, hogy Polgármester Asszony egyedül, vagy segítőtársaival karöltve ezt a 
kérdést a Kft vezetői számára fogalmazza meg, és majd meglátjuk, hogy a Kft vezetői 
hogyan reagálnak erre, hogy saját maguk ellenségei lesznek ebben az ügyben, vagy sem. 
Mert az ottani lakók ki fogják követelni ennek a csomópontnak a megépítését, abban én 
biztos vagyok.  
 
Bukta András képviselő:  
Csatlakozva az előttem szólókhoz, valóban nagyon kérdéses dolog, hogy egy 
ingatlanfejlesztő Kft zsebébe a Képviselő-testület  9o millió Ft-ot betegyen. Már csak azért is, 
mert ahogy Mihály mondta, erre egy kötelezettséget vállalt ez a Kft, hogy kiépíti ezt a 
csomópontot, tehát ebből következik, hogy a Fótliget Kft-nek könnyítjük meg a sorsát, egy 
vállalt kötelezettségét ezáltal, hogy az önkormányzat vállalja át. Vajon miért? Abban pedig 
Koncz képviselő társamnak van igaza, hogy vannak Fóton ennél sokkal fontosabbak, Móricz 
Zsigmond, Szabó Dezső csomópont, ahová készültek is tervek, sőt be is épültek az aszfaltba 
olyan érzékelők, ami alapján egy közlekedési lámpás csomópontot is ki lehetne építeni. Miért 
nem pályázunk egy belterületi központi csomópontra, ezt is megfontolás tárgyává kellene 
tenni. Én ezt az előterjesztést ezért ilyen szempontból abszolút nem tudom támogatni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Módosító indítvány: „dönt arról, hogy amennyiben Fótliget KKK csomópont – 2010. pályázat 
pályázati önrészt vállalja, úgy felkéri a Polgármestert, hogy e tárgyban kössön Fótligettel 
támogatási szerződést legkésőbb 2011. január 3o-ig” … (többen közbeszólnak)  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Akkor én az 1. pontot úgy fogalmaznám meg, hogy „Fót Város Önkormányzat Képviselő-
testülete felkéri a Fótliget Ingatlanfejlesztő Kft-t, hogy a KKK csomópont 2010. pályázaton 
való indulás érdekében az önkormányzat által nevesített letéti számlára 5o millió Ft-ot 
legkésőbb 2011. január 30-án utaljon át, és felkéri a Polgármestert, hogy e tárgyban 
Fótligettel a támogatási szerződést legkésőbb 2011. január 3o-ig kösse meg. A támogatási 
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szerződésben biztosított összeg tartalmazza: munkadíjat, és járulékos költségeit, valamint a 
projekt-menedzser költségeit. „ 
 
Bukta András képviselő:  
A határozati javaslathoz, szeretném kiegészíteni, hogy fontoljátok meg, hogy ha nyerünk a 
pályázaton, és elég nagy volumenű pályázatról van szó, ha még egyszer ilyet kiírnak, akkor 
Fótnak milyen esélyei lesznek a következő pályázásnál.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Akkor az első pontról kérem a szavazást Szabó Mihály felolvasása alapján.  
Szavazás eredménye: 8 igen, 2 nem – elfogadva.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Szavazás előtt akartam mondani, de a gép nem működött. A módosító javaslatom lenne, 
hogy az 1. pont kiegészítéseként, hogy kerüljön bele a határozat szövegébe, hogy a 9 éve 
fennálló kötelezettség teljesítése érdekében teszi mindezt az Önkormányzat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A 3. pontot kivesszük, és a módosításokkal teszem fel szavazásra.  
Szavazás: 9 igen, 2 nem – elfogadva. 
 
 

6/2011. (01. 19.) KT határozat  
a KKK Csomópont 2010. pályázaton való részvétel tár gyában  

(172/a sz. előterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
1. Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fótliget Ingatlanfejlesztő 

Kft-t, hogy a KKK csomópont 2010. pályázaton való indulás érdekében az 
önkormányzat által nevesített letéti számlára 5o millió Ft-ot legkésőbb 2011. 
január 30-án utaljon át, és felkéri a Polgármestert, hogy e tárgyban Fótligettel a 
támogatási szerződést legkésőbb 2011. január 3o-ig kösse meg.  
A támogatási szerződésben biztosított összeg tartalmazza: munkadíjat, járulékos 
költségeit, valamint a projekt-menedzser költségeit.  
Az Önkormányzat ezt a határozatát a Fótliget Kft 9 éve fennálló kötelezettsége 
teljesítésének érdekében hozta; 

2.  dönt arról, hogy amennyiben az 1. pont szerinti támogatási szerződés aláírásra 
kerül, úgy indulni kíván a KKK Csomópont-2010. pályázaton, amelynek keretében 
a 2102. sz. út 8+975 szelvényében lévő Fótligeti csomópont átépítését és a 
hozzá kapcsolódó egyéb munkálatokat kívánja megvalósítani; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a pályázattal kapcsolatos nyilatkozatokat, illetve a 
szükséges intézkedéseket tegye meg; 

4.  felkéri a Polgármestert, hogy a beruházással kapcsolatosan az Önkormányzatot  
     terhelő költségeket építtesse be a 2011. évi költségvetési rendeletbe.  

Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
5. napirend: A 71. sz. Budapest-Veresegyház-Vác Vas útvonal el ővárosi fejlesztése 
tárgyában (25. sz. el őterjesztés)  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Nem az előterjesztéshez, csak ahhoz kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy felhívtak a 
Ságvári Endre utcából és az illető hölgy, akinek a nevét nem tudom, elmondta, hogy a 
Ságvári, Engels, József Attila, illetve a Keleti Márton utcától felfelé a Somogyi Béláig eső 
területen egy hete aláírásgyűjtés megy. Tehát amióta a lakossági fórum megvolt, ők 
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elkezdtek egy aláírás-gyűjtést, a vasút alatt átmenő aluljáró ellen gyűjtik az aláírásokat, a 
telefon nyilván arról szólt, hogy én mint a körzet képviselője majd ezt a véleményüket 
támogassam, amit meg is fogok tenni. A hölgy elmondta, hogy az aluljáró 2-3 métert lejjebb 
fog menni és fel fog gyűlni a víz és ez milyen veszélyes az autókra, a hölgy még azt mondta, 
hogy mivel az aluljárónak a kijárata konkrétan az ő lakóterületük felé fog nézni és ezért az 
aluljáróban közlekedő gépjárműveknek a hangját pont feléjük fogja vezetni. Az aláírásgyűjtő 
ívek be fognak érkezni a Polgármesteri Hivatalba.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Az előterjesztést hogy elkészítettük, de ma a főépítész úrral beszéltünk és az ő javaslata 
alapján javaslom a határozati javaslat módosítását. A 6. pontot a következő szöveggel 
kellene kicserélni. Felkéri a NIF Zrt-t hogy támogassa a Fót, Vasútállomás bontására szánt 
épületének  Magyar Állam tulajdonából térítésmentesen az önkormányzati tulajdonba történő 
átadását. A polgármester felkérése pedig a következőképpen hangozzon, felkéri a 
polgármestert, hogy a VITECO-FÖMTERV által készített engedélyezési tervek részeként 
megküldött tervezői kérelmeket, amelyek az út és vasút építési hatósági engedélyezési 
eljáráshoz szükséges kezelői hozzájárulási nyilatkozatok az átépítésre kerülő közvilágítás 
üzemeltetési költségeinek vállalására vonatkozó nyilatkozatok. A kezelői lehatárolási 
tervlapon történő hozzájáruló nyilatkozat és az út és vasút építéshatósági engedélyezési 
eljárásához szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, melyben az önkormányzati 
kiadását kéri, csak a jelen határozat első hat pontjaiban foglalt egyezség után írja alá, és 
erről a tényről a tervezőt haladéktalanul értesíteni szükséges. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A Fótújfalu, illetve a nagyállomáson lévő épületekkel kapcsolatban a Képviselő-testület 
többségének az volt a véleménye, hogy ezeket az épületeket szeretnénk ha 
megmaradnának, hát természetesen nem jelenlegi állapotukban, hanem felújítva. A 
vasútfejlesztő, illetve a beruházást végző cég képviselője viszont azt nyilatkozta, hogy 
ezeket az épületeket le kívánják bontani. A PFB mai ülésén egy olyan javaslat hangzott el, 
és fogadtuk el, hogy vizsgáljuk meg annak a lehetőségét, hogy van-e lehetőség a két épület 
helyi védelem alá vételére. Elhangzott egy olyan is, már nem tudom, hogy kitől, hogy 
változtatási tilalom, de utána megállapodtunk abban, hogy változtatási tilalmat épületre nem 
lehet rárakni, max. helyrajzi számokra, vagy területre. Viszont a helyi védelmet azt ki lehet 
terjeszteni, akkor majd jövő hét hétfőn lesz egy Jogi, Ügyrendi és Szociális Bizottság  ülése, 
és akkor a hivatalt megkérnénk, hogy az ehhez kapcsolatos dokumentumokat nekünk ássa 
elő, hogy a vasútállomáson lévő két épület, tehát Fótújfalu és a nagyállomás két épületére a 
helyi védelmet ki tudjuk-e terjeszteni. Konkrétan azt akarjuk, hogy a vasútfejlesztő ne tudja a 
két épületet lebontani, maradjon meg, újítsák fel. Indokként még az is elhangzott, hogy 
egyrészt a közreadott látvány-tervek szerint az általuk oda rakni kívánt épület az 
iszonyatosan ronda és ocsmány. A jelenlegi épületek főleg a nagyállomás épülete az 
rengeteg történelmi filmben szerepel. Ez azért valamilyen értéket csak képviseljen nekünk, 
és foglalkozzunk ezzel, hogy ez az épület megmaradjon, természetesen felújítva.  
 
Dr. Müller Ferenc professzor, Fót főépítésze:  
Nem szeretném, ha nyitott ajtón döngetnénk. Alpolgármester úrral és Polgármester 
Asszonnyal ott voltunk azon a bizonyos tervtanácson a VÁTI-ban, ahol én felvetettem az 
épületek birtokba vételének a lehetőségét. És ott mind a két nyilatkozó a MÁV részéről is, 
illetve az infrastruktúra kezelő részéről azt mondták, ennek semmilyen akadálya nincs, el kell 
ezt a processust indítani, amikor javasoltam a határozati javaslatban ezt a változtatást, 
egyszerűen meg kell keresnünk a maga módján a kincstárat, és kérni kell, hogy 
térítésmentesen adják oda. Ettől még lehet indítani a helyi védelem alá helyezést, ezzel 
kapcsolatban egy megjegyzésem van, ha ez sikerül, akkor az épület hasznosításával a saját 
kezünket kötjük meg.  
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Földi Pál képviselő:  
Annyit szeretnék hozzáfűzni ehhez, hogy azon a tájékoztatón, amin a vasút részéről 
(tervezők) ott voltak, ott elhangzott, hogy az épületeknek tudnia kell olyan dolgokat is 
produkálni, ami klimatizált helyiség, akkor, ha mi birtokba vesszük, akkor most nekünk kell 
kialakítani majd, vagy pedig ők alakítanak ki valahol valamit. Ha ők ezt megépítik, akkor ezt 
én is támogatom, hogy legyen ez a miénk. A másik dolog pedig az, hogy részünkről történt-e 
már valami a Natura 2ooo-el kapcsolatban, hogy ki tudjon menni az út Csomád felé. Mert ott 
azt mondták, hogy nálunk, a mi oldalunkon van a labda, úgyhogy nekünk kellene intézni, 
hogy minél előbb csinálják. Nehogy kifussunk az időből.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Én azt gondolom, hogy ez a lokálpatrióta elkötelezettség egy nagyon fontos dolog, és 
értékes dolog, tehát ezt mindenképpen méltánylandó. De azért néhány dolgot érdemes végig 
gondolni, hogy egyrészt amennyiben ezeket az épületeket megkapjuk a vasút ezt boldogan 
és büszkén átadja nekünk, de innen kezdve ennek a felújítása minket fog terhelni. Tehát ezt 
a vasút nem fogja felújítani ennek a projektnek a keretében. Ők el is mondták egyébként, 
hogy egy olyan házat akarnak csinálni, amely modern és korszerű. Esztétikai kérdésekbe 
nem akarok belemenni, tehát a műszaki paramétereket teljesíti, ráadásul a nagyállomás 
olyan helyen fog szerepelni, amelyik szinte megközelíthetetlen, tehát érdemes végiggondolni 
a hasznosítás kérdését is. Érdemes végiggondolni, hogy az újfalui épület, milyen módon 
érinti ennek a beruházásnak a műszaki tartalmát, ott egy olyan megálló kialakításáról van 
szó, ami 16o m hosszú, nem tudom milyen széles megálló. Útban lesz, vagy nem, meg 
tudják csinálni vagy sem, érdemes ezeket az összefüggéseket is végiggondolni. Egyébként 
pedig ha valami értelmes célra lehet használni, akkor használjuk, de ezeket a 
következményeket nekünk is végig kell gondolni, még mielőtt szerintem olyan döntést 
hozunk, aminek a következményét nem tudjuk.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Igazából a Pénzügyi Fejlesztési Bizottságon elhangzott javaslatnak a lényege, amit az előbb 
ismertettem nem az volt, hogy kerüljön az önkormányzat tulajdonába. Az lenne talán az 
önkormányzatnak a legjobb, ha az épületet szeretnénk eredeti formájában felújítva 
megtartani. Azt lehet megcsinálni, amit akarunk. Egy akármilyen épületet be lehet 
klimatizálni, ha ez előírás, de azokat az épületbe, a gépészetet bele lehet helyezni, a 
Fótújfalu épület pedig szintén állomás, tehát nem megállóként, hanem vasútállomásként 
szerepel, ezért a vasútállomáshoz kapcsolódó épületeket ugyanúgy ki kell alakítaniuk, illetve 
ami most ott van, azt fel kell újítani. Ha a Képviselő-testület úgy dönt, hogy ezt a két épületet 
tulajdonba akarja, akkor igen, az a mi költségünk lesz, illetve a mi gondunk lesz a 
hasznosítás.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Úgy érzem, többet akarunk, mint amire a realitás van. A nagyállomás épületét átadják 
nekünk minden további nélkül. Ugyanis az új nagyállomás épületet Pest felé el fogják vinni, 
másik helyre épül, a vágányok miatt és a sorompó közelsége, vagy nem közelsége miatt 
arrébb fogják vinni az épületet. Ezért ez a régi épület úgy szerepelt a tervben, hogy 
lebontják, és üres marad a helye. Tehát ezért ezt minden további nélkül átadja a városnak, 
még jó is neki, mert nem kell elbontani. Nem fogja felújítani, ki fog belőle pakolni, az, hogy ez 
az épület milyen tartalommal telik meg, ez majd annak idején rajtunk fog múlni. A kisállomás 
ettől azért sokkal bonyolultabb, ugyanis arra a helyre is terveztek egy állomásépületet, 
megálló épületet. Terveztek némi kerékpártárolót, és terveztek - amennyi elfér - autóparkot. 
Azt senki ne gondolja, hogy nekünk adják a kisállomás épületét, az attól kezdve a mi 
tulajdonunk és majd a vasút használja megállóként, oda ugyanúgy terveztek új épületet, az 
igaz, hogy az Országos Tervtanács a megálló épületeket nem fogadta el, mert jellegében, 
tömegében, megjelenésében, nem illeszkedett a környezetéhez. Ezekhez a kisvárosokhoz, 
és ezért új terveket kértek. Az új terveket még nem látta senki. Ha ez el fog készülni, akkor 
azt az Országos Tervtanácsnak be fogják mutatni. Annyit a fórum után a tervezőktől sikerült 
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azért még megtudni, vagy sikerült velük megbeszélni, hogy ha már a Mozdony büfé épületét 
úgyis elbontják, mert azt a peron miatt el kell bontani, akkor azon a telken, a Mozdony büfé 
helyén plusz gépkocsi parkolókat fognak kialakítani. Azt mindenki látja, hogy Fót által 
legjobban használt állomás a kisállomás ( Fótújfalu ), viszont a legkevesebb parkolási 
lehetőség ott van, holott lehet, hogy ott lenne rá a legnagyobb igény.  
Én remélem, ha normálisan kiépül az elővárosi vasút, akkor ez egy picit átalakul, és aki 
kocsival akarja elérni, az ugyanígy nyugodt szívvel tudja választani akár a Fótfürdőt, akár a 
nagyállomást. De jelenleg a kisállomáson elég erősen a rendelkezésre álló szabad terület az 
behatárolja a lehetőségeket.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ha nincs több hozzászólás, felolvasnám a határozati javaslat 6. pontját, amely változik: 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete „feléri a NIF Zrt-t, hogy támogassa Fót 
Vasútállomás bontásra szánt épületének a Magyar Állam tulajdonából térítés-mentesen 
önkormányzati tulajdonba történő átadását. Felkéri a Polgármestert, hogy a VITECO-
FÖMTERV által készített engedélyezési tervek részeként megküldött tervezői kérelmeket, 
amelyek az út és vasút építési hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges kezelői 
hozzájáruló nyilatkozatok az átépítésre kerülő közvilágítás üzemeltetési költségeinek 
vállalására vonatkozó nyilatkozatok. A kezelői lehatárolási tervlapon történő hozzájáruló 
nyilatkozat és az út és vasút építéshatósági engedélyezési eljárásához szükséges 
tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat, melyben az önkormányzati kiadását kéri, csak a jelen 
határozat első hat pontjaiban foglalt egyezség után írja alá, és erről a tényről a tervezőt 
haladéktalanul értesíteni szükséges.” 
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  
Egyben tenném fel a határozati javaslat 6 pontját.  
Szavazás eredménye: 1o igen, 1 tartózkodás – elfogadva.  

 
7/2011. (01. 19.) KT határozat  

Budapest-Veresegyház-Vác Vasútvonal el ővárosi fejlesztése tárgyában  
(25. sz. előterjesztés) 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
1. nem támogatja aluljáró építését a Kossuth Lajos utca Keleti Márton utcai vasúti 

átjáróban, helyette felkéri a tervezőt, hogy keressen szintbeli megoldást a 
kereszteződés átépítésére; 

2. felkéri tervezőt, hogy a Kemény Gusztáv utca végében - kb. 50 éve illegálisan a 
vasúti töltésen közlekedők biztonsága érdekében - gyalogos átjárót tervezzen; 

3. felkéri a tervezőt, hogy a Fót Tó Fürdő megállóhely megközelítése érdekében a 
Hársfa utcát a Tó Fürdő és Csomádi út közötti szakaszon is aszfalt burkolatot 
tervezzen; 

4. felkéri a tervezőt, hogy a kisajátításra kerülő Mozdony Büfé telkén is létesítsen 
parkoló helyeket; 

5. felkéri a tervezőt, hogy a Fótliget és Alagi major megálló között biztosítsa a minél 
rövidebb és gyorsabb megközelítési lehetőséget; 

6. feléri a NIF Zrt-t, hogy támogassa Fót Vasútállomás bontásra szánt épületének a 
Magyar Állam tulajdonából térítés-mentesen önkormányzati tulajdonba történő 
átadását.  

7. Felkéri a Polgármestert, hogy a VITECO-FÖMTERV által készített „Engedélyezési 
tervek” részeként megküldött tervezői kérelmeket,  

o az út és vasút építési hatósági engedélyezési eljáráshoz szükséges kezelői 
hozzájárulási nyilatkozatok, 

o az átépítésre kerülő közvilágítás üzemeltetési költségeinek vállalására 
vonatkozó nyilatkozatok, 

o a kezelői lehatárolási tervlapon történő hozzájáruló nyilatkozat, 
o az út és vasút építéshatósági engedélyezési eljárásához szükséges 

tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok,  
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- melyeknek önkormányzati kiadását kérik, - csak a jelen határozat 1-6. 
pontjaiban foglalt egyezség után írja alá, és erről a tényről a tervezőt 
haladéktalanul értesíteni szükséges. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 
 
6. napirend: A Településszolgáltató Kht „va” zárómé rlegének lezárásával kapcsolatos 
teendők tárgyában (26. sz. el őterjesztés)  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felkérem a bizottsági elnököket, hogy ismertessék a bizottsági álláspontokat.  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
A határozati javaslatokhoz, illetve taggyűlési határozatokhoz a bizottságunknak nem volt 
kiegészítő javaslata, egy kifejezést szeretnék pontosítani a határozati javaslat 1. pontjánál az 
egyes fekete pontban a „biztosítsa” szó helyett a „tervezze be” kerüljön, mivel a határozat 
meghozatalakor nincs 2011. évi költségvetésünk. Ez lenne a módosító javaslatom.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Több hozzászólást nem látok, akkor felolvasnám a határozati javaslatot.  
 
Az 1/2011. taggyűlési határozat szavazás eredménye: 9 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
A 2/2011. taggyűlési határozat szavazás eredménye:   9 igen, 2 tartózkodás – elfogadva.  
A 3/2011. taggyűlési határozat szavazás eredménye:   8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás – 
elfogadva.  
A határozati javaslatra a szavazás eredménye: 8 igen, 1 nem, 2 tartózkodás – elfogadva.  
 
 

A Településszolgáltató Kht „va” zárómérlegének lezá rásával kapcsolatos teend ők 
tárgyában  

(26. sz. előterjesztés) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Peszeki László a Településszolgáltató Kht 
könyvvizsgálójának tájékoztatását tudomásul veszi és azzal egyetért. Ennek alapján, mint a 
Településszolgáltató Kht „va” taggyűlése az alábbi határozatokat hozza:  
 
 

1/2011. (I. 19.) Taggyűlési határozat 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos hozzájárulását adja ahhoz, 
hogy a Településszolgáltató Kht „va” 2009. évben ki nem számlázott tételeit (8.962 eFt), 
valamint 2010. évi ügyviteli részleg eszközeinek amortizációs költségét (3.54o eFt) – 
használati szerződés megkötése mellett – a Fóti Közszolgáltató Kft részére kiszámlázza -  
1o %-os nyereség mellett – bruttó 17.191,625 eFt-os összegben. 
 
 

2/2011. (I. 19.) Taggyűlési határozat 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint tulajdonos eltekint a Településszolgáltató 
KHT „va” helyett az Önkormányzat által a 2010. évben megfizetett elmaradt lízingdíj 
összegének részére történő visszafizetésétől.  
Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester  
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Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete Dr. Peszeki László a Településszolgáltató Kht 
könyvvizsgálójának tájékoztatását tudomásul veszi, és azzal egyetért. Ennek alapján, mint a 
Fóti Közszolgáltató Kft taggyűlése az alábbi határozatokat hozza:  
 
 

3/2011. ( I. 19.) Taggyűlési határozat 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete, mint 1/1 arányban a Fóti Közszolgáltató Kft 
tulajdonosa tagi kölcsönt nyújt a Kft részére 17.191,625 eFt összegben annak érdekében, 
hogy a Településszolgáltató Kht „va” által 2oo9. évben ki nem számlázott tételeit (8.962 eFt, 
valamint a 2010. évi ügyviteli részleg eszközeinek amortizációs költségét – használati 
szerződés megkötése mellett – 1o %-os nyereség mellett – bruttó 17.191,625 eFt-os 
összegben, hogy azt, mint tartozást teljesítse.  
Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester és ügyvezető  
 
 

8/2011. (01. 19.) KT határozat  
A Településszolgáltató Kht „va” zárómérlegének lezá rásával kapcsolatos teend ők 

tárgyában (26. sz. el őterjesztés) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
• a Fóti Közszolgáltató Kft részére nyújtott tagi kölcsön – 17.191,625 eFt – 

kifizetéséhez a forrást a 2011. évi költségvetés KT dologi sorára tervezteti be.  
• felhatalmazza Pozderka Gábor alpolgármestert, hogy – a 17.191,625 eFt összeg 

Településszolgáltató Kht „va” záró beszámolójába történő beépítését követően – a 
Településszolgáltató Kht „va” könyvvizsgálója által ellenjegyzett és záradékkal 
ellátott zárómérlegét aláírja.  

Határidő: azonnal 
Felelős: alpolgármester  
 
Lévai Sándorné képviselő:  
Ehhez a napirendhez kapcsolódva a bizottságnak volt egy javaslata, hogy a Kft közhasznú 
bejegyzésére vonatkozó alapító okirat módosítását a Kft készítse elő a következő (februári) 
ülésre. Ez azért fontos, hogy mire lezárul a KHT végelszámolása és lerendeződik a dolog, az 
ott meglévő eszközöket közhasznú szervezetnek lehet átadni. Ennek a jogi oldalát most 
akkor rendbe kell rakni, és ezért szeretném, ha erről szavaznánk, hogy a februári testületi 
ülésre a módosított alapító okirat kerüljön ide.  
 
Földi Pál képviselő:  
Csak annyit szeretnék Lévai képviselő asszony mondandójához hozzáfűzni, hogy a feladat 
megjelöléssel az alapító okirat az összes feladat átvállalására, ami jelen pillanatban a Kht-
nak a feladata, az is kerüljön bele. Ki ne maradjon belőle.  
 
Dr. Szotyori Judit ügyvéd:  
A Kft már készíti az ezzel kapcsolatos előterjesztést, már most mondom, hogy az alapító 
okirat módosításának koncepciója abból áll, hogy tekintettel arra, hogy a cégjogra vonatkozó 
szabályok módosultak, nem kell az összes tevékenységet feltüntetni, az az alapelvünk, hogy 
azokat a tevékenységeket jelölnénk meg, amelyek a közhasznú feladatokat tartalmazzák, 
hiszen ezek a súlyponti kérdések. Az összes többit, ami nem engedélyköteles, nem 
közhasznú, azt függetlenül attól, hogy az alapító okirat tartalmazza, vagy sem, a Kft azt a 
tevékenységet végezheti. Tehát az engedélyköteles és a közhasznú tevékenységeket fogja 
tartalmazni az alapító okirat, mert 1o oldalon keresztül felsorolni a tevékenységi köröket, az 
egy abszurdum.  
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Földi Pál képviselő:  
Én kimondottan csak arra gondoltam, hogy azok a tevékenységek, amelyeket eddig is csinált 
a Kft, de nem volt benne a működésében. Nem akarjuk kiszervezni ezeket a dolgokat.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Zárt üléssel folytatjuk a munkát. 19 óra 25 perc.  
 
 

k.m.f.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Cselőtei Erzsébet  

polgármester  
 Vargáné dr Lenkó Erzsébet  

jegyző  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A kiadmány hiteléül:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna 
   Fót, 2011. 01. 27. 

 
 
 
 


