
12/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 

Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 20-án 14.16 perc kezdettel 
(a Vörösmarty Művelődési Házban) megtartott nyílt  üléséről 

 
 

Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszöntöm a KT tagjait, a Hivatal, valamint az intézmények részéről megjelenteket. A 
jelenléti ív alapján megállapítom, hogy 7 fővel határozatképesek vagyunk, pillanatnyilag 4 fő 
hiányzik, ezennel a mai képviselő-testületi ülésünket megnyitom. 
 
Először a napirendi pontokra vonatkozóan szeretném, ha megtennék javaslataikat. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Szeretném javasolni, hogy a 100/a sz. anyag kerüljön le napirendről. A PFB a mai napon 
harmadszor tárgyalta, de még mindig vannak tisztázatlan kérdések. 
A 131. sz. anyag levételét is javaslom, és a 11. sz. napirend elé kerüljön be mindenképpen a 
vagyonrendelet, mert csak e következtében lehetne a 2023/10 ingatlan kérdését tárgyalni. 
Szeretném, ha a költségvetés zárszámadása is előbbre kerülne, mindenképpen a 
közmeghallgatás elé. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Javaslom – tekintettel a közmeghallgatásra – a napirend előtti felszólalásokat ma mellőzzük, 
ill. kerüljön fel a napirendek közé a 139. és a 141. sz. anyagok tárgyalása. 
A 135. sz. anyag levételét is kérem, majd másik ülésen fogjuk tárgyalni. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tehát levesszük a 100/a sz. anyagot, a 131. sz. anyagot és a 135.sz. anyagot a napirendi 
pontok közül. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A javasolt napirendi pontok felvétele volt a 139. és a 141. sz. anyagok, valamint a 4. 
napirendi ponthoz kerülne át a zárszámadás, és a vagyonrendelet tárgyalása kerül 11. 
napirendi pontnak.  Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Időközben Földi Pál képviselő úr megérkezett (14.22 perc), valamint Fábry képviselő úr is 
jelezte, hogy később fog ideérkezni. 
A napirendi pontokat egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 7 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Napirend el őtt: 
b) Kérdés, interpelláció 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Közbeszerzési Bíráló bizottsági elnöki tisztségemből eredő kötelezettségemnek szeretnék 
eleget tenni, amikor beszámolok egy közbeszerzési eljárás eredményéről. Tájékoztatom a T. 
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KT-et, hogy Fót Város Önkormányzata Szállítási szerződés villamos energia számítása 
tárgyban eredményes közbeszerzési eljárást folytatott le. A közbeszerzés két részből tevődik 
össze. Első része profilos fogyasztási helyek száma 61 db – a dokumentációban részletezve 
van, hogy melyek ezek - szerződött villamos energia mennyiség 505 E KW/h/év. Ettől 
lehetséges eltérés mínusz 25 %. A közbeszerzés második része közvilágítási hálózat, 
szerződött villamos energia mennyiség 700 E KW/h/év, lehetséges eltérés ettől mínusz 40 
%. A benyújtott ajánlatok száma 3 db volt. A nyertes ajánlattevők az I. rész tekintetében Jass 
Budapest Kereskedelmi és Szolgáltató Zrt (1141 Budapest, Mogyoródi út 168.), az elért 
energiadíj 19,94 Ft/KW/h + ÁFA. Az ajánlattevő ajánlata érvényes, a legalacsonyabb 
ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlatot nyújtotta be. Az ajánlatkérő rendelkezésére áll a 
szerződés teljesítésének fedezete. 
A második rész tekintetében az MVM Partner Energiakereskedelmi Zrt volt az I. helyezett 
(1031 Budapest, Szentendrei út 207-209.), az elért energiadíj 15,50 Ft/KW/h + ÁFA. Az 
ajánlattevő ajánlatára itt is ugyanaz érvényes, amit az előző pontban elmondtam. A 
szerződés időtartama 2011. VI. 1-től 2012. V. 31-ig terjedő időszak, azaz egy év.  
Az eljárásban kiemelném, Dobsa Sándor közbeszerzés szakértőnk szerepét, aki döntő 
mértékben járult hozzá a Bíráló Bizottság munkájának eredményességéhez. A Bizottság 
nemcsak elektromos téren, tehát villamos energia, hanem gázenergia közbeszerzésével 
kapcsolatban a teendőket szintén el kell, hogy végezze. Ez azonban 2011. év végén 
esedékes. Ennek lefolytatásáig a Bizottság szünetelteti a munkáját, de nem oszlik fel. Ezúton 
köszönöm a bizottsági tagok, és az eljáráshoz érdemi információt szolgáltató energetikai 
szakértőink eddigi munkáját. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A beszámoló elfogadásáról kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 

 
187/2011. (IV. 20.) KT határozat 

villamos energia számítása közbeszerzési eljárás tárgyában 
(szám nélkül) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a villamos energia számítása 
tárgyban lefolytatott közbeszerzési eljárást. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
c) Beszámoló az el őző képvisel ő-testületi ülés óta eltelt id őszak fontosabb 
eseményeir ől 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A beszámolót mindenki megkapta írásban, ezért azt most nem olvasom fel. 
A beszámoló elfogadásáról kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

188/2011. (IV. 20.) KT határozat 
Beszámoló elfogadása tárgyában 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a polgármester beszámolóját a két 
ülés között eltelt időszak fontosabb eseményeiről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
Időközben Bartos Sándor alpolgármester úr is megérkezett. (14.26 perc) 



 3 

 
1. sz. napirend: Előterjesztés az intézmények „Várépít ő” pályázaton való részvétele 
tárgyában (123. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Garay Iskola kért egy hozzájáruló nyilatkozatot, mert szeretnének egy pályázaton elindulni, 
ezzel kapcsolatban készült ez az előterjesztés. A pályázat benyújtásának határideje április 
22-e, úgyhogy eléggé szorít bennünket az idő. Annyit kell még a pályázatról tudni, hogy 
oktatási-, egészségügyi-, kulturális-, valamint egyéb gyermekintézmények felújítására, 
országos védettségű műemlékek felújítására van lehetőség pályázni. A Garay Iskola kérte, 
hogy szeretnének új ereszcsatornákat elhelyezni, ennek kapcsán került be hozzánk az 
előterjesztés.  
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB javasolja módosítani a határozati javaslatot az alábbiak szerint: A pályázat 
benyújthatósága érdekében a KT hatalmazza fel az Apponyi F. Óvoda, a Garay Iskola és a 
Németh Kálmán Iskola vezetőit arra, hogy a Bulid Communication által meghirdetett 
„Várépítő pályázat” megvalósításához szükséges mértékig a 2011. évi költségvetési 
rendelete IV/a. melléklet II. 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi felújítási alap sor 
terhére intézményenként 2 millió Ft keretösszeg mértékéig kötelezettséget vállaljon; A 2. 
pontban a KT felkéri a Jegyzőt, hogy az április 20-án született KT határozatot a pályázat 
szoros beadási határideje miatt másnapra állítsa ki az intézményvezetők részére. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslat 1. pontját, amiről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Felolvasom a határozati javaslat 2. pontját, amiről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozatot egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

189/2011. (IV. 20.) KT határozat 
az intézmények „Várépítő” pályázaton való részvétele tárgyában 

 (123. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. a pályázat benyújthatósága érdekében felhatalmazza az Apponyi Franciska Óvoda, a 
Garay János Általános Iskola és a Németh Kálmán Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény vezetőjét arra, hogy a Bulid Communication által 
meghirdetett „Várépítő pályázat” megvalósításához szükséges mértékig a 2011. évi 
költségvetési rendelete IV/a. melléklet II. 2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val Intézményi 
felújítási alap sor terhére intézményenként 2 millió Ft keretösszeg mértékéig 
kötelezettséget vállaljon; 

2. felkéri a Jegyzőt, hogy az április 20-án született KT határozatot a pályázat szoros 
beadási határideje miatt másnapra adja ki az intézményvezetők részére. 

 
Felelős: jegyző 
Határidő: 2011. április 21. 
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2. sz. napirend: Előterjesztés kistérségi nyári napközi tárgyában (120.  sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A PFB-nek nincs módosító javaslata, az EEB és a JÜSZB is elfogadásra javasolta a 
határozati javaslatot. Röviden annyit kell tudni az előterjesztéssel kapcsolatban, hogy a 
Kistérségben 400 Ft/fő összeggel támogatják, 1.600 Ft-ot biztosít az Önkormányzat, ill. annyi 
változás történt az előző évekhez képest, hogy 2000 Ft/hét/fő önköltségi díjat kell fizetni. 
Vannak, akik támogatásban részesülnek, nekik 1.000 Ft-ban lett meghatározva. 
 
Felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

190/2011. (IV. 20.) KT határozat 
kistérségi nyári napközi tárgyában 

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

által működtetett nyári napközis tábor szolgáltatásait; 
2. a táborozáshoz szükséges támogatást a 2011. évi költségvetési rendelet 4/a számú 

melléklet „Támogatásértékű működési kiadás helyi önkormányzatoknak és költségvetési 
szerveiknek” során szereplő 1.500.000 forintból biztosítja; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy Dunakeszi Város Önkormányzatával a fenti tárgyban 
kössön együttműködési megállapodást. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Időközben Szabó Mihály képviselő úr is megérkezett., így most már 10 főre bővültünk. (14.34 
perc) 
 
3. sz. napirend: Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi költségvetésén ek 
zárszámadása tárgyában (130. sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB a zárszámadást elfogadásra javasolja, összhangban a PFB-vel. Amit mi is kértünk 
az az, hogy egy jegyzői felelősségvállalási nyilatkozat legyen mellette. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB a 2010. évi zárszámadás tárgyalásakor természetesen nagyban támaszkodott a 
könyvvizsgálói véleményre. A zárszámadást két részre osztanám. Egyrészt történik majd 
határozatok elfogadása, és a zárszámadási rendelet elfogadása. 
A bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy az elkövetkezendő években nagyon praktikus és 
célszerű lenne, ha a KFT-nek is sikerülne a zárszámadásra a beszámolóját elkészíteni. 
Tudjuk, hogy nem kötelessége áprilisra, ill. márciusra elkészíteni, hiszen ő május 31-ig 
készít, de nagyon jó lenne, ha egyben látnánk. 
A PFB is hozzátette nem határozati javaslatként, csak jegyzőkönyvileg megállapítottuk, hogy 
a jegyzői felelősségvállalási nyilatkozat kerüljön becsatolásra a zárszámadás benyújtásához. 
Amivel szeretnénk kiegészíteni a határozatot az az, hogy a zárszámadás előtt a 130. sz. 
előterjesztés 2. oldalán van egy határozati javaslat. A határozati javaslat 1. pontja 
tartalmazza az önkormányzati intézmények pénzmaradványát. Ehhez a határozati 
javaslathoz szeretnénk további pontokat javasolni. Egyik pont lenne az, hogy a DMRV-vel 
megkötendő koncessziós szerződés aláírását követően 2011. év folyamán a tárgyi eszközök 
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mérlegsorból az üzemeltetésre átadott eszközök mérlegsorára kell átvezetni az 
üzemeltetésre átadott vagyonelemek értékét 792.288 eFt összeggel.  
A másik javaslatunk pedig az, hogy ugyan itt a zárszámadás kapcsán említjük meg, de el 
fogjuk mondani a Vagyonrendelet elfogadásakor is, hogy szükséges a forgalomképes 
vagyon, erre feljogosított szakértővel történő felülvizsgálata a 2011. év folyamán. A 
határozati javaslatban szereplő maradványokról szóló táblát pedig módosítás nélkül 
javasoljuk elfogadásra. 
 
A rendeletnél a 2. §-ban szeretném egy nagyon fontos részre felhívni a képviselőtársaim 
figyelmét, ami így szól: a szabad pénzmaradványt lekötött betétbe helyezi. Ez egy nagyon 
fontos kiegészítése volt a Könyvvizsgáló úrnak.  
A zárszámadást ezekkel a kiegészítésekkel a PFB javasolta elfogadásra. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB-nek még két olyan véleménye volt, amit elmondok. 
Az egyik az, hogy amikor előttünk volt az anyag, akkor még az Apponyi F. Óvoda részéről a 
pénzügyi indoklási rész nem került be az előterjesztésbe, remélem ez pótlásra került, és 
mindenki megkapta. 
A másik, ami fontos javaslat lenne, hogy a következő évtől az intézmények szöveges 
beszámolója egységes szerkezetben történjen meg, és erre a PFB egy szempontrendszert 
dolgozzon ki. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az egyik módosítás volt a DMRV-vel kapcsolatban, hogy a tárgyi eszközök mérlegsorból a 
DMRV-vel kötendő koncessziós szerződés aláírását, valamint a vagyonrendelet soron 
következő módosítását követően 792.288 E Ft eszközt az üzemeltetésre átadott eszközök 
közé kell 2011. évben átsorolni. Ez ugyanaz volt, amit a Könyvvizsgáló úr is javasolt. Ez a 
határozati javaslat 3. pontja, amiről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslat 4. pontja lenne a módosított Vagyonrendeletben szükséges a 
forgalomképes vagyon erre feljogosított szakértővel történő felülvizsgálata 2011. év során, 
amiről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az EEB javaslata az volt, hogy a következő évtől az intézmények szöveges beszámolója 
egységes szerkezetben történjen meg, és erre a PFB dolgozzon ki egy szempontrendszert, 
amiről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatról egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

191/2011. (IV. 20.) KT határozat 
az önkormányzat 2010. évi költségvetésének zárszámadása tárgyában  

(130. sz. anyag) 
 
Fót város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. az önkormányzati intézmények 2010. évi pénzmaradványát az alábbiak szerint 
hagyja jóvá: 
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ezer Ft 

Intézmény Helyesb.  
Alul(+) 

ill. Kvetési Elvont Jóváhagy.   - ebből   - ebből 

megnevezése pénzmar.  túlfin.(-)  pénzmar.  pénzmar. pénzmar.  működési  
fejleszt

ési 
Fay András Általános Iskola 1279 7881 9160 9154 6 6 0 
Garay János ált. iskola 522 8762 9284 6066 3218 3218 0 
Németh K. ált. iskola 1074 5131 6205 871 5334 5334 0 
Apponyi Franciska Óvoda 167 5959 6126 6052 74 74 0 
Fóti Boglárka Óvoda 260 8249 8509 5020 3489 3489 0 
Közművelődési Központ 2082 2014 4096 1050 3046 3046 0 
ESZEPSZ 314 420 734      734 0 0 0 
Fóti Népművészeti szakiskola 3104 10329 13433 8657 4776 4776 0 
Zeneiskola 15 1669 1684 1684 0 0 0 
Ö S S Z E S E N : 8817 50414 59231 39288 19943 19943 0 
Polgármesteri Hivatal 1417164 -49659 1367505 1352246 15259 9883 5376 
Mindösszesen 1425981 755 1426736 1391534 35202 29826 5376 

2. felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint jóváhagyott pénzmaradvány 
összegeivel a 2011. évi költségvetés megfelelő előirányzatainak módosításáról szóló 
előterjesztést nyújtsa be; 

3. a DMRV-vel megkötendő koncessziós szerződés aláírását követően 2011. év 
folyamán a tárgyi eszközök mérlegsorból az üzemeltetésre átadott eszközök 
mérlegsorra átvezeti az üzemeltetésre átadott vagyonelemek értékét 792.288 eFt 
összeggel; 

4. a forgalomképes vagyonát az erre feljogosított szakértővel felülvizsgáltatja 2011. év 
folyamán 

5. felkéri az intézményvezetőket, hogy a beszámolójukat egységes szerkezetben 
tegyék meg. 

 
Határidő: soron következő költségvetési módosítás  
Felelős: polgármester  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendeletben volt egy módosítás, miszerint a 2. §-ba kerüljön bele, hogy a szabad 
pénzmaradványt lekötött betétben kell elhelyezni.  
A rendelettervezet fő számai a következők: 4.801.535 E Ft-os bevétellel, és 3.385.549 E Ft 
kiadással jóváhagyja. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 

 
13/2011. (V. 02.) számú rendelete 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 13/2011. (V. 02.) számú rendelete a 
2010. évi költségvetés végrehajtásáról. 
 
4. sz. napirend: Előterjesztés az Önkormányzati Zeneiskola átszervezése  tárgyában 
(119. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Csomád község Önkormányzata levélben megkereste Önkormányzatunkat, hogy 
szeretnének az Általános Iskolában ez év szeptemberétől egy alapfokú zeneoktatást 
elindítani gitár, hegedű, furulya, zongora és szolfézs szakon, ehhez kérik az 
Önkormányzatunk szakmai segítségét és felügyeletét. Előzetes felmérés alapján 32 fő 
szeretne zeneoktatásban részt venni Csomádon, amit csak egy telephely-bővítéssel lehet 
megvalósítani, ehhez viszont a Zeneiskolának az Alapító Okiratát módosítani kell. 
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A JÜSZB elfogadásra javasolta a határozati javaslatot, a PFB szintén, az EEB-nek van 
javaslata, aminek az ismertetésére felkérem Gráf Mihály elnök urat. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB módosító javaslata úgy szól, hogy a határozati javaslat 5. és 6. pontja 
értelemszerűen kerüljön összevonásra egy új szöveggel. Ennek az a lényege, hogy nem 
elegendő, hogy az 5. pont megvalósuljon a májusi KT-ig, hanem a 6. pontnak is meg kell 
valósulnia. A kettő összevonásra kerül azzal a szöveggel, hogy „felkéri a Polgármestert, 
hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által kiválasztott szakértővel a lehető legrövidebb idő 
alatt a megbízási szerződést kösse meg, akként, hogy a szakértői véleményt, annak 
kézbesítésével egyidejűleg küldje meg a a Megyei Önkormányzat részére, hogy az 
nyilatkozzon arról, hogy a tervezett intézmény-átszervezés összhangban van-e a Megyei 
Fejlesztési Tervben foglaltakkal. (Köot. 88. 0 (6) bekezdés). E dokumentumok a májusi KT 
ülésre készülő előterjesztés mellékletét képezzék; 
Értelemszerűen a határozati javaslat 7. pontja 6.-ra módosulna, a 8. pedig 7.-re és az új 7. 
pont szövegét is javasoljuk átdolgozni oly módon, hogy a „felkéri a Polgármestert, hogy 
készíttessen előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület 2011. május 18-i ülésére az 1. 
pontban foglaltaknak megfelelően a végső döntés meghozatala céljából. (A döntéshozatal 
legkésőbbi időpontja 2011. május 31. lehet). Az előterjesztés mellékletét tartalmazza az 
Önkormányzati Zeneiskola Alapító Okiratának módosítása és a két önkormányzat közötti 
megállapodási tervezet”. Ez nagyon fontos, mert abból derül ki  - a megállapodás-tervezetből 
– hogy ez nekünk nem kerül pénzünkbe, hiszen Csomád ezt az egészet így vállalta. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Mivel több hozzászólást nem látok, az első javaslat az volt, hogy az 5. és 6. pont kerüljön 
összevonásra az EEB módosító javaslata szerint. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A másik módosító javaslat az volt, hogy a 8. pont 7.-re változzon, a 7. pont 6.-ra és a 7. pont 
szövege is változik az EEB elnöke által ismertetett módon. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatot egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

192/2011. (IV. 20.) KT határozat 
az Önkormányzati Zeneiskola átszervezése tárgyában 

 (119. sz. anyag) 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. kifejezi azon szándékát, hogy az Önkormányzati Zeneiskolát – tekintettel Csomád 

Község Önkormányzat zeneoktatás tárgyú kérelmére - át kívánja szervezni azzal a 
feltétellel, hogy ez a Fóti Önkormányzatnak többletköltséget nem jelent. 

2. tervezi, hogy az Önkormányzati Zeneiskola alapító okiratában a felvehető 
gyermeklétszámot 400 főre megemeli és az intézményt egy csomádi telephellyel bővíti; 

3. a fenti szándéknyilatkozat megvalósulása érdekében felkéri Fót Város Jegyzőjét, hogy:  
• az átszervezéssel kapcsolatosan keresse meg a véleményezési joggal rendelkező 

intézmény alkalmazotti közösségét, az iskolai szülői szervezetet (Köot. 1o2. § (3) 
bekezdés), hogy az átszervezéssel kapcsolatban véleményeiket mielőbb, de 
legkésőbb a megkereséstől számított 20 napon belül elkészítsék . 

• keresse meg az Oktatási Hivatalt, hogy az Országos szakértői névjegyzékben 
szereplő 3 független szakértő személyére tegyen javaslatokat (Köot. 88§ (6) 
bekezdés). 
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• az Oktatási Hivatal által megjelölt szakértőktől a megjelöléstől számított 3 napon belül 
kérjen be árajánlatokat.  

4. felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy az Oktatási Hivatal által megjelölt és 
árajánlatot beadott szakértők közül az árajánlatok beérkezésétől számított 3 napon belül 
válassza ki azt a szakértőt, aki az eset összes körülményeire tekintettel a legkedvezőbb 
ajánlatot tette;  

5. felkéri a Polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által kiválasztott szakértővel 
a lehető legrövidebb idő alatt a megbízási szerződést kösse meg, akként, hogy a 
szakértői véleményt, annak kézbesítésével egyidejűleg küldje meg a a Megyei 
Önkormányzat részére, hogy az nyilatkozzon arról, hogy a tervezett intézmény-
átszervezés összhangban van-e a Megyei Fejlesztési Tervben foglaltakkal. (Köot. 88. 0 
(6) bekezdés). E dokumentumok a májusi KT ülésre készülő előterjesztés mellékletét 
képezzék; 

6. a szakértői díjat a Képviselő-testület 2011. évi költségvetés dologi kiadásai 42. sorszámú 
szakértői díj keretösszeg terhére biztosítja; 

7.  felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést legkésőbb a Képviselő-testület 
2011. május 18-i ülésére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a végső döntés 
meghozatala céljából. (A döntéshozatal legkésőbbi időpontja 2011. május 31. lehet). Az 
előterjesztés mellékletét tartalmazza az Önkormányzati Zeneiskola Alapító Okiratának 
módosítása és a két önkormányzat közötti megállapodási tervezet. 

 
Határidő: azonnal; május 
Felelős: Polgármester, Jegyző 

 
5. sz. napirend: Előterjesztés az önkormányzati intézményekben igénybev ett ellátások 
és szolgáltatások térítési díja tárgyában (127. sz.  anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Kiosztásra került egy melléklet, amit a JÜSZB kért.  
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Az önkormányzati intézményekben igénybevett ellátások térítési díja tárgyában a KT 
jóváhagyta az erre vonatkozó rendeletet. Abban a jóváhagyott rendeletben szabályoztuk azt, 
hogy az ellátásokat előre kell fizetni, és hányszor és hogyan lehet lemondani az igényelt 
ellátást. Ennek a rendeletnek a módosítására érkezett be ez az előterjesztés, amely oly 
módon módosítaná, hogy a Területi Gondozási Központban azt kérték, hogy az igénybevett 
ellátást utólag kelljen fizetni, és heti két alkalommal lehessen ezt az ellátást lemondani. Mi a 
bizottsági ülésen elgondolkodtunk azon, hogy egy rendeleten belül az önkormányzati 
intézményekben ne legyen kétféle fizetési lehetőség, a gyerekeknek előre kell fizetni, az 
idősek pedig utólag fizetnek. A gyerekeknek két munkanappal előbb lehet lemondani (harcok 
mentek arról, hogyan lehessen lemondani), az időseket támogatva, de ott heti két 
alkalommal, ami első ránézésre úgy néz ki, mintha a két munkanappal előtti és a heti kettő 
ugyanaz lenne, de nem ugyanaz, ha a gyakorlatban megnézzük. Ezért a PFB azt a 
javaslatot tette, hogy mi nem támogatjuk a módosítást, tehát azt szeretnénk, ha a Területi 
Gondozási Központban a fizetés módja és a lemondás lehetősége maradna ugyanúgy, 
ahogy volt. A rendelet másik részében – amely a számítás módját jelenti, és hogy mikortól 
kerüljön ez megállapításra – ott a módosítás április 30-át javasol. Mi azt mondtuk, hogy 
február 28-a legyen, ne húzódjon így el. Mi más javaslatot nem tettünk ezzel kapcsolatosan. 
Erre kaptunk egy levelet a Területi Gondozási Központ vezetőjétől, amit én nem értek, ezért 
egyelőre nem tudok vele mit kezdeni. 
Összefoglalva a PFB javaslata: az első módosítást nem támogatja, azt szeretnénk, ha 
maradna a régi szabályozás, a második módosításnál pedig a dátumot február 28-ra 
módosítja, és azt úgy el tudjuk fogadni. 
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Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB a PFB javaslatát támogatta. Mi nem kértük a levél kiosztását, legközelebb, ha 
bármi ilyen levél beérkezik a Polgármesteri Hivatalba – amiből később előterjesztés készül – 
azt kérem, hogy az előterjesztéshez legyen hozzátűzve. Mi is a február 28-i dátumot 
fogadtuk el, és még azt a módosítást tettük elé, hogy egy alkalommal lehet ezt módosítani. 
A levéllel kapcsolatban szeretném írásban, utasításban megkapni, mert mi nem fogunk 
utasítást adni Urbán Jánosnénak, akinek van intézményvezetője. Mivel a térítési díjakat 
rendelet szabályozza, a rendeletben benne van, hogy mikortól lép hatályba, és onnantól 
fogva érvényesek a térítési díjak. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Szabó képviselő úrnak szeretnék válaszolni arra, hogy a kérelmeket, és minden beadványt 
kapjanak meg a képviselők. Általában megkapják, ezt a levelet azért nem tettük konkrétan 
mellé - amit a PFB elnök asszonya mondott - mert nem volt számunkra sem érhető. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az egyik módosító javaslat az volt, hogy a rendelet 5. §. (2) bekezdését nem módosítjuk, 
erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – nem módosítottuk. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A következő módosítási javaslat az volt, hogy elfogadjuk a módosítást, ill. kerüljön be a 
módosításba, hogy a szociális ellátások térítési díját évente egy alkalommal – február 28-ig -
módosítjuk. 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendeletet egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

14/2011. (V. 02.) számú rendelet 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő- testületének 14/2011 (V. 02.) számú rendelete az 
önkormányzati intézményekben igénybevett gyermek- és diákétkeztetési térítési díjak, 
továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjának 
szabályozásáról szóló 7/2011. (III. 3.) számú rendeletének módosításáról. 

 
6. sz. napirend: Előterjesztés Fáy András Általános Iskola átszervezése  tárgyában (132. 
sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A KT korábban hozott egy határozatot, amelyben felkérte a Fáy András Általános Iskola 
igazgatóját, hogy dolgozza ki az áprilisi testületi ülésre a szeptember 1-től indítandó iskolai 
előkészítő csoportok elindulási feltételeit. Ez maximum két csoportot jelentene 2 x 15 fővel. A 
Fáy Iskola olyan több célú intézménnyé alakulná át, amely óvodai és iskolai feladatokat is 
ellátna. Az előterjesztés mellékletét képezik a tárgyi és személyi feltételek költségei. 
Felkérem Gráf képviselő urat, ismertesse az EEB véleményét. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Itt ugyanaz van, mint a korábbi Zeneiskolával kapcsolatos előterjesztésnél. Az 5. és 6. pontot 
össze kell vonni értelemszerűen, mert az a cél, hogy a májusi KT-ra eredménye legyen a 
munkánknak. Ennek értelmében az új 5. pont úgy szól, hogy a KT felkéri a Polgármestert, 
hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által kiválasztott szakértővel a lehető legrövidebb idő 
alatt a megbízási szerződést kösse meg akként, hogy a szakértői véleményt, annak 
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kézbesítésével egyidejűleg küldje meg a Megyei Önkormányzat részére, hogy az 
nyilatkozzon arról, hogy a tervezett intézmény-átszervezés összhangban van-e a Megyei 
Fejlesztési Tervben foglaltakkal (Köot. 88. § (6) bekezdés). E dokumentumok a májusi KT 
ülésre készülő előterjesztés mellékletét képezzék. 
Van egy olyan kérésünk, hogy az intézményvezető készítsen egy táblázatos ütemtervet az 
átszervezés folyamatáról, és a felelősökről az EEB következő rendes ülésére. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Egyéb hozzászólás nincs, a többi bizottság ugyanezt támogatta, így a módosító javaslatot – 
tehát az 5. és 6. pont kerüljön összevonásra az előbb ismertetett módon – amit most újból 
felolvasok - értelemszerűen a 7. pontból lesz a 6. pont és a 8. pontból a 7. pont. Az új 
számozás szerinti 7. pontban a május 19. helyett május 18-a kerüljön. A felolvasott 
módosításokról kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A határozati javaslatot most egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással elfogadva 
 

193/2011. (IV. 20.) KT határozat 
Fáy András Általános Iskola átszervezése tárgyában  

(132. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy a Fáy András Általános Iskolát – tekintettel az indítandó 
tanköteles korú óvodai csoportokra – profilbővítéssel több célú intézménnyé kívánja 
átszervezni; 

2. tervezi, hogy a Fáy András Általános Iskola alapító okiratában módosítja az 
alábbiakat: 

• intézmény neve 
• intézmény típus szerinti besorolása 
• évfolyamok száma (bővül 2 óvodás csoporttal) 
• alaptevékenység szakágazati, szakfeladati rendje a fenti szándéknyilatkozat 

megvalósulása érdekében felkéri a Jegyzőt, hogy:  
3. az átszervezéssel kapcsolatosan haladéktalanul keresse fel a fenti tárgyban    

véleményezési joggal rendelkező intézmények alkalmazotti közösségeit, az 
iskolaszékeket, az iskolai szülői szervezeteket és az iskolai diákönkormányzatokat 
(Köot. 1o2. § (3) bekezdés), hogy az átszervezéssel kapcsolatban véleményeiket 
mielőbb, de legkésőbb a megkeresésétől számított 15 napon belül elkészítsék (Köot. 
1o2. § (3) bekezdés) 

• keresse meg az Oktatási Hivatalt, hogy az Országos szakértői névjegyzékben  
szereplő 3 független szakértő személyére tegyen javaslatokat (Köot. 88§ (6) 
bekezdés). 

• az Oktatási Hivatal által megjelölt szakértőktől, a megjelöléstől számított 3 napon 
belül kérjen be árajánlatokat; 

4. felkéri az Emberi Erőforrás Bizottságot, hogy az Oktatási Hivatal által megjelölt és  
árajánlatot beadott szakértők közül az árajánlatok beérkezésétől számított 3 napon 
belül válassza ki azt a szakértőt, aki az eset összes körülményeire tekintettel a 
legkedvezőbb ajánlatot tette; 

      felkéri a Polgármestert, hogy az Emberi Erőforrás Bizottság által kiválasztott 
szakértővel a kijelöléstől számított 5 napon belül a megbízási szerződést kösse meg 
akként, hogy a szakértő a szakvéleményt legkésőbb a 2011. májusi rendes ülésig 
készítse el; 
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5. felkéri a Polgármestert, hogy a szakértői véleményt, annak kézbesítésével 
egyidejűleg küldje meg a Megyei Önkormányzat részére, hogy az nyilatkozzon arról, 
hogy a tervezett intézményátszervezés összhangban van-e a Megyei Fejlesztési 
Tervben foglaltakkal (Köot. 88. § (6) bekezdés). E dokumentumok a májusi KT ülésre 
készülő előterjesztés mellékletét képezzék. 

6. a szakértői díjat a Képviselő-testület 2011. évi költségvetés dologi kiadásai 42. 
sorszámú szakértői díj keretösszeg terhére biztosítja; 

7. felkéri a Polgármestert, hogy készíttessen előterjesztést legkésőbb a Képviselő-
testület 2011. május 18-i ülésére az 1. pontban foglaltaknak megfelelően a végső 
döntés meghozatala céljából.  

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző, Kakuk Zsolt igazgató    

 
7. sz. napirend: Előterjesztés pályázati kiírás jegyz ői munkakör betöltése tárgyában 
(138. sz. anyag) 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB az előterjesztést egyhangú szavazással elfogadásra javasolja, ill. ugyanígy 
egyhangúlag javasoljuk a KT-nek is elfogadásra. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Először a pályázat szövegével foglalkozom, hogy milyen módosításokat javasol a PFB a 
pályázat szövegében. A pályázat elbírálásánál előnyt jelent a több éves települési 
önkormányzatnál végzett jegyzői gyakorlat. Ezzel a kiegészítéssel szeretnénk a pályázat 
szövegét kiegészíteni.  
A határozati javaslathoz pedig szeretnénk egy kiegészítő pontot javasolni azt, hogy az 
Előkészítő Bizottság dolgozzon ki egy eljárásrendet, amely alapján lebonyolítja és előkészíti 
a jegyzői pályázatok elbírálását. A PFB az Előkészítő Bizottság tagságára is tesz számszerű 
javaslatot, ha a Polgármester asszony igényli. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szeretném bejelenteni, hogy Fábry képviselő úr is megérkezett. (15.09 perc) 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Pár perc szünet tartását kérem. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
5 perc szünetet rendelek el. (15.10 perc) 
 

S z ü n e t 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Folytatjuk a munkát. (15.17 perc) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Módosító javaslatom van. A határozati javaslat 2. „pöttye” a következőképpen szóljon: A 
pályázatok bontására 3 tagú bizottságot hoz létre, melynek tagjai: Polgár Erzsébet aljegyző, 
Szabó Mihály képviselő, JÜSZB-elnök, Csóti Anita humánreferens. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Megkérdezem a jelölteket, hogy elfogadják-e a jelölést? 
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Polgár Erzsébet aljegyző: 
Igen. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Igen. 
 
Csóti Anita humánreferens: 
Igen. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Először a szövegben történő módosításról szavazunk, arról, hogy a pályázat elbírálásánál 
előnyt jelenthet a több éves települési önkormányzatnál töltött gyakorlat. Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással - elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A pályázatok bontására a testület egy 3 tagból álló Előkészítő Bizottságot hoz létre, melynek 
tagjai: Polgár Erzsébet aljegyző, Szabó Mihály képviselő és Csóti Anita humánreferens. Erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most egyben kérem a határozati javaslatról a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

194/2011. (IV. 20.) KT határozat 
pályázati kiírás jegyzői munkakör betöltése tárgyában  

(138. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

• pályázatot ír ki jegyzői munkakör betöltésére, mely pályázati kiírást a 
http://www.kszk.gov.hu honlapján közzéteszi; 

• a pályázatok bontására és előzetes értékelésére 3 tagú Előkészítő Bizottságot hoz 
létre, melynek tagjai: Polgár Erzsébet aljegyző, Szabó Mihály JÜSZB elnök; Csóti 
Anita humánreferens; 

• a  pályázati kiírást az alábbi szöveggel fogadja el: 
 

Fót Város Önkormányzata pályázatot hirdet 
jegyzői 

munkakör betöltésére.  
 

A közszolgálati jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony  
                         
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidős  
 
A vezetői megbízás időtartama: Határozatlan idejű  
 
A munkavégzés helye: Fót Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1. 
 
Ellátandó feladatok: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (továbbiakban 
Ötv.), valamint az Önkormányzati hatásköri jegyzék tartalmazza.  
 
A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: Az Ötv., valamint az Önkormányzati 
hatásköri jegyzék tartalmazza  



 13 

 
Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra 
a "Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. Törvény (továbbiakban Ktv.), valamint a 
Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók Polgármesteri Hivatal Szervezeti és 
Működési szabályzat 13. számú melléklete)  
                         
Pályázati feltételek: 

�   Magyar állampolgárság, 
�   Cselekvőképesség, 
�   Büntetlen előélet, 
�   Főiskola, - igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori  

 képesítés vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés,  
�  Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása, 
�  Legalább kétévi közigazgatási gyakorlat,  
�  Nyertes pályázat esetén munkakörre vonatkozó foglalkozás-egészségügyi 

alkalmasság,  
�  Jogi vagy közigazgatási szakvizsga vagy az Országos Közigazgatási 

Vizsgabizottság elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek 
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés. 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:      

� Több éves települési önkormányzatnál végzett jegyzői gyakorlat előnyt 
jelenthet 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 
�   Szakmai önéletrajz 
�   Képesítést igazoló dokumentumok másolatai 
�   Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány 
�   A pályázó munkakör betöltésével kapcsolatos szakmai, vezetői  

  elképzelései 
�   Nyilatkozatot arról, hogy a pályázatot elbíráló testületi ülésen nyílt ülés  

  tartásába beleegyezik-e   
�  Hozzájáruló nyilatkozat vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához 
�  Hozzájáruló nyilatkozat ahhoz, hogy a pályázat tartalmát az     

 elbírálásban  résztvevők, valamint munkavállalói érdekképviseleti szerv 
képviselői megismerhessék. 

 
A munkakör betölthetőségének időpontja: Az elbírálást követően azonnal betölthető. 
 
A pályázat beérkezésének határideje: 2011. május 18. 
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Csóti Anita humán referens nyújt, a 
06-70/ 459-0963 –as telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  
� Postai úton, a pályázatnak a címére történő megküldésével (2151 Fót, Vörösmarty tér 

1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító 
számot: SZI/R/126/2/2009 , valamint a munkakör megnevezését: Jegyzői.  

� Személyesen: A Polgármesteri Hivatal Titkárságán, Pest megye, 2151 Fót, 
Vörösmarty tér 1.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje: 

Megjegyzés [MB1]:  

Megjegyzés [MB2]:  
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A beérkezett pályázatok bontására 2011. május 19-én, majd a pályázatok elbírálására a 
bontást követő első Képviselő- testületi ülésen kerül sor. A pályázókat a meghallgatás 
időpontjáról telefonon értesítjük.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. júniusi 15. 

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  
� Fót Város honlapján : 2011. április 27. 
� NKI honlapján:            2011.április 27.   

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:  

A pályázat benyújtásának határideje a beérkezési határidő is egyben. A borítékra  az 
azonosítószámon felül kérjük írják rá „ Pályázatbontás előtt nem bontható” A pályázat 
elbírálási határidejétől függetlenül a Képviselő- testület korábbi időpontban is dönthet a 
pályázó személyéről. Az álláshelyen a Köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.évi XXIII. tv. 
(Ktv.) szerinti határozatlan idejű köztisztviselői kinevezésre kerül sor, 6 hónap próbaidő 
közbeiktatásával.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
8. sz. napirend: Előterjesztés a 71. sz. Budapest – Veresegyház – Vác v asútvonal 
elővárosi célú fejlesztése a Mozdony Büfé telkén kialak ítandó P + R parkolók 
tárgyában (124. sz. anyag) 

 
Fábry Béla képviselő: 
A Mozdony Büfé telkén létesül ez a parkoló. Ki fogja ezt kisajátítani? Mi engedélyt adunk 
arra, hogy valakinek a telkén létesüljön egy parkoló? Tárgyalt valaki az ingatlan 
tulajdonosával az Önkormányzat részéről? 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Nem fog, ha nem bontják el az épületet, és nem sajátítják ki. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem tudom Fábry úr mennyire vett részt az egyeztetéseken, vagy mennyire nem. A 71. sz. 
Elővárosi Vasút tervezése kapcsán a tervezők már ezeket a helyeket – ahol kisajátításra fog 
sor kerülni – leegyeztették. A Mozdony Büfé telkét a peron meghosszabbítása miatt ki kell, 
hogy sajátítsák, erről a tulajdonost természetesen már értesítették. Az már az 
Önkormányzatnak volt a kérése, ha már kisajátítják a telket és lebontják a Mozdony Büfét, 
akkor ne maradjon üresen a telek, hanem építsenek rá parkolót, mert ez az egyik 
legforgalmasabb vasúti átjárónk. A lakossági fórumokon ezek már mind elhangzottak, most 
csak arról nyilatkozunk, hogy nem ellentétes a mi terveinkkel ennek a parkolónak a 
létesítése. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Azon az egyeztetésen, ami legutóbb volt, hallottam arról, hogy ezen a forgalmas 
megállóhelyen fejlesztéseket akarnak végrehajtani, amit én is támogatok. Csupán csak azt 
szerettem volna tudni, hogy a tulajdonos – vélelmezhetően ennek a projektnek a részeként 
más ingatlanokat is érintő beruházások lesznek – ez egy „lakmuszpapír” arra vonatkozóan, 
hogy a beruházók a tulajdonosokkal hogyan tárgyalnak. Az a válasz, mely szerint a tervezők 
leegyeztették, és a tulajdonosokat értesítették, rendben van, erről a tulajdonost meg fogom 
kérdezni, hogy ő is így tudja-e. 
 

Megjegyzés [ÁGI3]:  
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Földi Pál képviselő: 
Mi teljesen kívülállók vagyunk a dologban, mert sem a kisajátításban, sem másban sem 
fogunk részt venni. Ez nem a mi projektünk, hanem a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő 
bonyolítja. Mi azt próbáltuk meg érvényre juttatni, ami Fótnak a legjobb az egészben. Itt az a 
legjobb, ha parkoló lesz. Egyébként minket meg sem hívtak egyetlen tárgyalásra sem a 
kisajátítással kapcsolatban. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Miután több hozzászólás nincs, felolvasom a határozati javaslatot, majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 11 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

195/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a 71. sz. Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése a Mozdony 

Büfé telkén kialakítandó P + R parkolók tárgyában  
(124. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 

1. megerősíti a 7/2011. (I.19.) KT határozatában foglaltakat és egyben hozzájáruló 
nyilatkozatát adja abban a vonatkozásban, hogy a Mozdony Büfé telkén létesülő P+R 
parkoló kiépítése nem ellentétes a jelenleg hatályos 13/2001. (VII.13.) számú KT 
rendelethez tartozó szabályozási tervvel, illetve a Város fejlesztési elképzeléseivel, 
valamint lakossági érdeket nem sért; 

2.  elfogadja és támogatja a tervezői szándékot, hogy a hivatkozott P+R parkoló az 
előkészítő projekt része lesz, a tervező konzorcium elkészíti a parkoló engedélyezési 
és kiviteli terveit és megszerzi a szükséges engedélyeit. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
9. sz. napirend: Előterjesztés a 71. sz. Budapest – Veresegyház – Vác v asútvonal 
elővárosi célú fejlesztése a meglév ő állomás épület tárgyában (129. sz. anyag) 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Szintén a Veresegyház – Vác vasútvonalat érintő fejlesztéssel kapcsolatos előterjesztés. Az 
un. fóti nagyállomás épületéről van szó. Kértük, hogy ez az épület maradjon meg, és ne 
kerüljön elbontásra. A mellékletekben láthatóak a levelezések, amelyek ezzel a témával 
kapcsolatban születtek az elmúlt időszakokban.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Földi úrnak az előző napirendi pontnál tett hozzászólásával kapcsolatban elmondanám, hogy 
mi Fót város érdekeit képviselve gondoljuk, ebbe – ha megengedi Földi képviselő úr – 
magamat is beleértem. Én is azt gondolom, hogy ezt a fejlesztés Fót város érdekét szolgálja, 
és nekünk az a dolgunk, hogy a legtöbbet kihozzuk ebből a város részére. Nekem itt egy 
kérdésem lenne. A határozati javaslatban az szerepel, hogy az épületet saját költségén új 
funkciójának megfelelően felújítja. Tudjuk-e már, hogy mi ez az új funkció? Úgy értem, hogy 
nem tudjuk, hogy mi lesz az új funkció, de az ennek megfelelő költséget biztosítjuk? 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB ülésén elhangzott egy vélemény, miszerint úgy kellene ezt a határozati javaslatot 
elfogadni, azzal a kitétellel, hogy az épületet a szolgálati lakás nélkül igényli meg az 
Önkormányzat. 
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Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész: 
A szolgálati lakás egy külön épület. Csak azért került az én magyarázatomba is, mert egy 
osztatlan tulajdont jelent. Azt is bontásra szánják, mint az épületet, amit meg akarunk 
menteni. 
Az előzőekkel kapcsolatban szeretném tájékoztatni a KT-t, itt többször elhangzott, hogy 
kisajátítás. Nem kisajátításról van szó, hanem állami tulajdonba vételről. Ez annyiban 
különbözik az előbbitől, hogy ennek a döntés után halasztó hatálya nincs, de akár évekig 
lehet viaskodni az Állammal. Nagyobb tárgyalási rugalmassága van a tulajdonosnak az 
Állammal szemben, akár Strassbourgig is elmehet.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Az egyik egyeztetés során azt olvastam, hogy az állomás épülete és a szolgálati lakás csak 
egyben bérelhető. Egyszerűen nem hozhatunk olyan határozatot, hogy nekünk a lakás nem 
kell, mert a MÁV azt mondja, hogy odaadja nekünk – ugyan kicsit macerás a dolog, mert a 
szélső vágány tengelyétől mért 9 méteren belül van az építmény – erre vonatkozóan nincs 
ötletem, hogy mire fogjuk használni, de változatlanul azt mondom, hogy a két ingatlan, az 
épület és a lakás, csak egyben kezelhető. Olyan határozatot ne hozzunk, amit nem tudunk 
végrehajtani. 
 
Prof. Dr. Müller Ferenc főépítész: 
Volt szerencsém személyesen tárgyalni a vagyonkezelő illetékesével. Annyiban van a kettő 
összekötve, hogy azon az ingatlanon ott van a vasútállomás, két kis raktárépület és a 
szolgálati épület. Azért sem tudnák számunkra eladni, mert ez egy osztatlan dolog ebben a 
formában. Ha meg akarná valaki venni – ha lehetne – az egész épületcsoportot kéne neki 
megvenni, de eladásról szó sem lehet. A 9 méter engem is érdekelt, hogy hogyan került be 
egy jogszabályba, elmagyarázták, hogy ez olyan vasúti ingatlanok védelmére szolgál, 
amelyekkel nem éppen jó szándékú intézkedők visszaélhettek volna. Itt vasúti őrházak, és 
azok melletti telkekről van szó, ezek védelmében találták ki a 9 métert. Annak nincs 
akadálya, hogy ezt bérbe vegyük, nem kell a másik hármat is bérbe venni természetesen. 
Még az sem tisztázott, hogy mi a Kincstár kezelésében lévő, és mi a MÁV kezelésében lévő. 
Három akadálya is van annak, hogy megvegyük, de annak nincs akadálya, hogy 
hosszútávra bérbe kapjuk. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az EEB javaslatát teszem fel szavazásra, mely szerint a szolgálati lakás nélkül igényeljük 
meg az épületet. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Az EEB elfogadott javaslatát – beledolgozva a határozati javaslatba – kérem a határozatról 
egyben a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

196/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a 71. sz. Budapest – Veresegyház – Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése a meglévő 

állomás épület tárgyában  
(129. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy keresse meg a 
MÁV Vagyonkezelő Zrt-t azzal a szándékkal, hogy Fót Város Önkormányzata a bontásra 
szánt vasútállomás épületet – a szolgálati lakás nélkül - 90 évi időtartamra térítésmentesen 
bérbe veszi, az épületet saját költségén új funkciójának megfelelően felújítja és átalakítja, ill. 
gondoskodik annak a város és polgárai érdekében történő működtetéséről. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
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10. sz. napirend: Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és egyes vagy ontárgyak 
feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának szabályairó l szóló, többször módosított 4/2006. 
(III. 10.) sz. KT rendelet módosítása tárgyában (13 6. sz. anyag)  
 
Szabó Mihály képviselő, ügyrendben: 
A napirend megszavazásánál nem voltam jelen annál fogva, hogy hiányzott egy 
előterjesztés, és a Polgármesteri Hivatalban éppen ezt készítettük. Ez már csak sürgősségi 
indítvány-formát kaphatott. Mivel ez egy rendeletről szól, a módosítást úgy tudja a KT 
elfogadni, hogy magát a rendeletet teljes egészében látja, ez viszont a 136. sz. anyagban 
nincs meg. Ugyanis olyan módosítások kerültek volna bele, amit bele kellett volna építeni, ez 
azonban nem történt meg. Itt gondolok a Vagyonrendelet 12. §-ára, ami teljes egészében 
módosítva lett. Ezt mind a PFB, mind pedig a JÜSZB elfogadta. Fábry képviselő úrnak 
abban igaza van, hogy most itt én Önöknek kiosztottam egy 136/b sz. előterjesztést, 
sürgősségi indítványt, ez az anyag nem SZMSZ szerinti, én azonban szeretném kérni ennek 
az anyagnak a felvételét. A sürgősség indoka pedig az, hogy a Vagyonrendelet 
módosításához szükséges rendelet nem készült el, ezt ez az anyag tartalmazza. Szeretnék 
kérni egy szavazást arról, hogy ezt a 136/b. sz. anyagot felvegyük napirendre. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Jól értem, hogy a JÜSZB elnöke azt mondja, hogy nem SZMSZ szerinti az előterjesztés, és 
mégis szavazzunk róla? 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Abszolút jól érti Fábry úr. Hozzáteszem, hogy az SZMSZ-ben leírt sürgősségi indítvány 
tartalmi és egyéb feltételeinek teljes egészében megfelel. A 136. sz. anyag – ami napirenden 
van – az viszont nem használható, hiszen nincsenek benne azok a módosítások, amelyeket 
mind a két bizottság elfogadott. Időközben pedig elkészült – a mai napon – a 137/a sz. 
anyag, ami a tartalmát tekintve szintén a Vagyonrendelet módosítását tartalmazza, azonban 
határozattal rendeletet nem módosítunk, ezért ebbe a rendeletbe az a módosító javaslat is 
bele lett dolgozva, ezt pedig jelen rendelet 2. pontja tartalmazza. Arról van szó, hogy a 
módosításokat a bizottságok elfogadták, de ennek megfelelően nem készült el átdolgozott 
formában a rendelet. Most készült el, a Hivatalban megcsináltuk, Önöknek kiosztottam, és 
ezért kérem, hogy ezt a 136/b. sz. anyagot vegyük fel napirendre. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Azt szeretném Szabó képviselő úrnak mondani, hogy a 137. sz. anyag, amit készítettek 
ezzel kapcsolatosan, az nem rendeletmódosításra vonatkozik. Az arról szól, hogy kifejezi a 
szándékát, hogy mit szeretne csinálni. Az, hogy kedden, a bizottsági ülésen eldöntötték a 
Vagyonrendelet módosítását, nyilvánvalóan éjszaka 11 óra után, amikor másnap bejöttek, 
nem készült el, ez egyértelmű. A sürgősségi indítvány – gondolom – a rendeletre nem 
vonatkozik. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Nem teljesen értek egyet. A 136. sz. előterjesztés szól a Vagyonrendeletről. Ezt írásban 
megkaptuk. Az, hogy ez a rendelet olyan, amilyen, ezt most tegyük zárójelbe. A bizottságok 
megtárgyalták, a módosító indítványaikat megtették. A Hivatalnak valóban meg kellene 
köszönnie Szabó képviselő úrnak, hogy írásos formába öntötte. Javasoljuk akkor ezt írásos 
módosító javaslatnak és ne 136/b sz. előterjesztésnek, ezzel minden azonnal a helyére 
kerül, és akkor nem kell az SZMSZ-t belekeverni. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Attól óvnám magunkat, hogy eleve olyan ügyet tárgyaljunk, amiről a JÜSZB elnöke is azt 
mondja, hogy nem szabályszerű az előterjesztés.  
 
 



 18 

 
Szabó Mihály képviselő: 
Kiigazítottam magam. Aljegyző asszonynak szeretném elmondani, hogy a 137. sz. anyag – 
ami ma kiosztásra került – annak a törzsszövegébe egy olyan rendeletmódosítás van 
beleírva ferdén szedve, ami sehol nem szerepel. Egész egyszerűen azért kellett beletenni és 
összerendezni azzal a rendelet-módosítással, ami a 12. §. a rendelet törzsszövegének 12. §-
nak a kicseréléséről szól. A 2. §. pedig jelen rendelet 5. mellékletének 5. részében a 
legvégére egy új pontot 50.18 pont alatt rak bele azzal a szöveggel, ami ide le van írva. Azt 
pedig hagyjuk, hogy mi miatt nem készült el időben, mert ez a komplett anyag most elkészült 
10 – 15 perc alatt. Egyébként a bizottsági ülésen pedig kértük, hogy szerda reggel 10 órára 
az elfogadott módosítókat, bedolgozva a rendeletbe, kapja meg a PFB, de nem kapták meg. 
Először szeretnék arról szavazást kérni, hogy a 136/b sz. anyagot vegyük fel, mint írásos 
módosító javaslatot. Az 50.18-nál van egy elírás – a kapkodás miatt – amit helyesbítenék. 
Zártkörű versenytárgyalás esetében a zártkörű versenytárgyalásra kizárólag az érintettek 
kaphatnak meghívást. Így értelmet nyer, az eredeti szövegnek nincsen semmi értelme. Tehát 
az eredeti 136. sz. anyagban szereplő rendelettervezet teljes egészében módosításra kerül 
az itt leírtakkal. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Én nem tudtam, hogy Szabó képviselő úr milyen feladatot adott a koordinátorának. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Az 5.sz. melléklet tartalmazza az általános, ill. az átruházott feladat- és hatásköröket. Amúgy 
még nincsen elfogadva, de ez annyit is jelent, hogy majd oda be kell tenni, hogy a két 
rendelet összhangba kerüljön egymással. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Rendelet-tervezethez helyszínen módosító indítványt lehet-e beadni? Azért kérdezem, mert 
egy rendelet-tervezetnek a szakszerűségi ellenőrzése a jegyző feladata. Más 
önkormányzatoknál a testületi ülést megelőző napig lehet beadni rendelet-tervezethez írásos 
módosító indítványt annak érdekében, hogy a szakemberek jogszabályok összhangjában le 
tudják ellenőrizni, hogy megfelel-e, vagy nem. SZMSZ szerint írásos módosító indítvány 
beadható-e rendelet-tervezethez? Szeretném a jogszerűséget biztosítani, és úgy látom, hogy 
itt van egyfajta bizonytalanság e tekintetben. Tudomásom szerint rendelethez módosító 
indítványt csak írásban, és előző napon lehet beadni. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Olyan módosítások lettek itt írásba foglalva, amiket mind a PFB, mind a JÜSZB a rendes 
ülésén elfogadott. Ugyan nem történt meg a Hivatal részéről a rendeleti formába foglalás, 
ezen most lépjünk túl. Itt van leírva, mind a három bizottság ezeket elfogadta. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Szeretném, ha a jegyzőkönyv tartalmazná, hogy ennek a sürgősségi indítványnak, amit most 
átneveztek módosító indítványra, nincs rajta törvényességi szempontból való ellenőrzés 
jelzése. 136/b. sz. előterjesztésként kaptuk meg, helyszíni kiosztásban. Ezzel együtt a 
törvényességi véleményezése ennek a dokumentumnak nincs meg. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A mostani napirendet kétfelé osztanám. Az egyik maga a rendelet-tervezet, amihez itt van a 
rendelet, rendelettel való módosítási javaslata. Ennek minden egyes pontját úgy a PFB, mind 
a JÜSZB megtárgyalta. A rendeleti formában történő megfogalmazás most történt, nyilván 
idő hiányában. Én javaslom elfogadásra. 
A PFB-nek vannak egyéb határozati javaslatai, amelyeknek a határidejét szeptember 30-ban 
határozta meg, amelyek a következő átdolgozásnál kell, hogy beépüljenek a 
Vagyonrendeletbe. Ezeket a határozatokat azért szeretném, ha megtárgyalnánk és 
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elfogadnánk, hogy amikor módosítjuk a vagyonrendeletet, akkor már ennek a feltételeivel, ill. 
szempontjai szerint legyenek módosítva. Ez a javaslatom, hogy kezdjük a jelenlegi rendelet-
módosítás elfogadásával, és utána fogadjuk el a határozatokat. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A JÜSZB-nek a véleménylapon megfogalmazott javaslatát és itt egyben behozott, mint 
rendelet-tervezetet, ez a 12. §. helyébe kerülne az új rendelet-tervezet, erről kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A rendelet 5.sz. mellékletének 5. részének a módosítása kiegészülne két ponttal. A 
megfogalmazás nem pontos. Versenytárgyalás esetében a zártkörű versenytárgyalásra 
kizárólag az érintettek kaphatnak meghívást. Ezzel a javítással teszem fel szavazásra a 
módosító javaslatot. Kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A Vagyonrendeletet egyben teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

15/2011. (...) számú rendelet 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének a 15/2011. () sz. KT rendeletét az 
önkormányzat vagyonáról és egyes vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának 
szabályairól szóló a 26/2007. (XI.28.) sz., valamint a 8/2007. (III.21.) számú KT rendelettel 
módosított 4/2006. (VIII.16.) sz. rendelet módosításáról.  
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Az eredeti 136. sz. előterjesztésnek a belső oldalán van egy rendelet-tervezet. Ez a rendelet-
tervezet foglalkozik azzal a határozattal, a 122/2008. határozattal, amelyet mi a bizottsági 
ülésen tárgyaltunk. Ez a Kossuth utcai közterület ügye, ahol a benzinkút van. Mivel most ezt 
a Vagyonrendeletet azért kellett elfogadnunk, hogy a Vagyonrendeletben a 
vagyonelemeknek a felosztása szinkronban legyen a 2010. évi zárszámadás 
vagyonmérlegével, ezért a bizottságunk azt javasolta, hogy a 122/2008. sz. KT határozatot, 
amelyről szól ez a rendelet-tervezet, most ne tárgyaljuk, mert ez egy jobban előkészített, 
szélesebb körű megbeszélést kíván, hiszen mindkét oldalon oda-vissza vannak egyeztetési 
feladatok. A 2. pontot már megbeszéltük, beállítottuk a zárszámadásnál, a 3. pont arról szól, 
hogy a már elfogadott Vagyonrendeletben meghatározott hatásköröket be kell építeni majd 
abba a bizonyos 135.sz. anyagba, amelyet ma levettünk napirendről, az SZMSZ 5.sz. 
melléklete, amely a hatásköri részt rendezni. 
Az 5. pontot beépítettük az előbb, az elfogadásra került. A 7. pontban a beszámolási 
időszakok vannak a törvényi előírás szerint. Mi azt szeretnénk, ha a Vagyonrendelet 
mellékletében lévő kataszteri változásokat ezzel a beszámolóval együtt a KT-nek a 
tudomására hoznánk, és ehhez kapcsolódna a 8. pont – mivel a vagyonkataszter hatalmas 
papírmennyiségről szól – ezért az a javaslatunk, hogy elektronikus úton, vagy digitális 
adathordozó segítségével juttassák el a képviselők részére. A 9. pontban azt kértük, hogy 
ahol KHT van, ott mindenhol az Önkormányzat gazdasági társaságának a nevére cserélendő 
a kifejezés, a Vagyongazdálkodási Bizottság ésszerűen a PFB-ra. A 11. pontban pedig az a 
javaslatunk, amikor a vagyonkatasztert újra vizsgálják, akkor a helyrajzi számokat is kérjük 
ide feltüntetni. Ezek voltak a PFB javaslatai. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A PFB véleménylapján szereplő 136. anyag 1. 3. 7. 8. 9. 11. határozati javaslatokról kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
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197/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a vagyonrendelet tárgyában 

(136. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete kéri: 
 

1. a 122/2008. (II. 27.) Képviselő-testületi határozattal összefüggésben 2011. évben 
felülvizsgálat útján tisztázni az Önkormányzat szándékát; 

2. a vagyonrendelet elemeit összhangba kell hozni a hatásköri jegyzékkel, mely az 
SZMSZ 5. sz. mellékletét képezi; 

3. az Ámr. szerinti beszámolási időszakban készüljön jegyzékkel a KT elé a 
vagyonrendelet mellékletében szereplő kataszteri változás; 

4. a vagyonkataszterrel kapcsolatos adatok forgalmát elektronikus úton vagy digitális 
adathordozók alkalmazásával juttassák el a képviselők részére; 

5. a KHT kifejezést mindenhol az Önkormányzat gazdasági társasága kifejezésre 
cseréljék; 

6. a vagyonrendelet mellékleteiben forgalomképesség szerint csoportosított 
vagyonelemek a beazonosításukat biztosító hrsz. feltüntetésével szerepeljenek. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
11. sz. napirend: Előterjesztés a 2023/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése t árgyában (137/a 
sz. anyag) 

 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB véleménylapján szerepel egy 2. pont, ami arról szól, hogy elfogadja a szakértői 
értékbecslést az ingatlanra vonatkozóan. Szeretném kiegészíteni azzal, hogy a 
versenytárgyaláson az induló licit a szakértői értékbecslésben szereplő összeg legyen. Ez 
lenne a 2. határozati pont, és a jelenlegi 2. pont 3. pontra módosulna 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB még egy 4. ponttal is kiegészítené a határozati javaslatot, mely szerint zártkörű 
versenytárgyalás lebonyolításában felkérjük a Dobsa Bt-t közreműködőként. 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Tehát a határozati javaslat egy 2.sz. ponttal egészülne ki, mely szerint elfogadja a szakértői 
értékbecslést, és ez az árfolyam képezze a zártkörű versenytárgyalásnál az induló árat, ill. 
volt egy 4. pont, hogy zártkörű versenytárgyalásnál felkérjük a Dobsa Bt-t, mint 
közreműködőt, hogy szakértőként vegyen részt. 
Ezt a két módosító javaslatot együtt teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Most egyben teszem fel a határozati javaslat összesen 4. pontját szavazásra: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 

198/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a 2023/10 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában 

(137. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. kifejezi azon szándékát, hogy a 2023/10 hrsz-ú ingatlant zártkörű versenytárgyalás 
keretében kívánja elidegeníteni; 
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2. elfogadja a szakértő értékbecslését a 2023/10 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, mely 
érték a zártkörű versenytárgyaláson képezi az induló licitárat; 

3. kifejezi azon szándékát, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan zártkörű 
versenytárgyalás időpontjaként 2011. május 1-ét jelöli meg; 

4. felkéri a Dobsa Bt – mint közreműködőt – hogy szakértőként vegyen részt a 
tárgyaláson. 

 
Határidő: azonnal, május 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
12. sz. napirend: Előterjesztés FKF Zrt-vel kötend ő együttm űködési megállapodás 
tárgyában (125. sz. anyag) 
 
Földi Pál képviselő: 
Megkérdeztük a FKF Zrt-t, hogy belemennek-e abba, hogy más lesz ott, és nem Fót Város 
Önkormányzata? Erre vigyáznunk kell, mert elég sok helyen állami cégeknél nagy 
vizsgálatok folynak, és nem hiszem, hogy nagyon belemenne a FKF Zrt abba, hogy egy Kft-
vel kössön szerződést. És Fót Város Önkormányzata a kedvezményezett, ezt Bartos 
alpolgármester úr is alá tudja támasztani, hogy előttünk már jártak ott ez ügyben, hogy 
esetlegesen Fót szemetét befogadják, bár sikertelenül jártak ott. Javaslom, hogy 
mindenféleképpen maradjon az Önkormányzat. Az Önkormányzat legyen a jogosult a 
szerződés megkötésére a FKF Zrt-vel.  
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Az Együttműködési Megállapodás szövegében értelemszerűen a bekezdésnél a 
Polgármester nevét módosítani kell, mert az Önkormányzat nevében a polgármester jogosult 
eljárni, a kapcsolattartó személy a következő oldalon a Bartos Sándor alpolgármester. És 
ennek a logikájából következően pedig a határozati javaslatba Bartos Sándor alpolgármester 
neve kerül be. 
Visszatérve arra, amit Képviselő-társam mondott, így van, az Önkormányzat fogja megkötni 
a szerződést a szemét elszállításáról, összegyűjtéséről, meg már intézkedtünk, amikor 
jóváhagytuk a Kft-vel kötött szerződést, és abba odarendeltük a szemét mellé az anyagiakat 
is. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Szeretném kérni, hogy Szotyori ügyvédnő kapjon szót, aki és nem csak ő, hanem a bizottság 
ülésén jelen lévő két másik jogász is határozottan állította, hogy a pár héttel ezelőtt létrejött 
Önkormányzat és Fóti Közszolgáltató Kft keretszerződés értelmében ezt a tevékenységet a 
Közszolgáltató Kft végzi. Ezért a Közszolgáltató Kft-nek kell a megállapodást megkötni az 
FKF Zrt-vel.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Az Együttműködési Megállapodás előzmények bekezdésének az utolsó albekezdése egy 
nagyon érdekes jelenségre hívja fel a figyelmet. Arra, hogy a lerakó üzemeltetésével 
kapcsolatban jogi eljárás van folyamatban, mely a működését befolyásolhatja, 
felfüggesztheti, ill. az engedély érvényességét érintheti. Azt gondolom, hogy ebbe az 
Együttműködési Megállapodásba mindenképpen be kell venni, hogy amennyiben mi ezt 
megkötjük, - vagy az Önkormányzat, vagy a Kft - minket nem érdekel, hogy hol helyezi el a 
közterületeken összegyűlt szemetet. Az, hogy a DK II-ben rakja le, azt szerintem ki kell venni 
az Együttműködési Megállapodásból.  Az Együttműködési Megállapodás arról szól, hogy ő 
gyűjti össze a szemetet a közterületekről, és ő ártalmatlanítja. Ez a bekezdés azt jelenti, 
hogy amennyiben a bíróság azt mondja, hogy felfüggeszti a működését ennek a lerakónak, 
az FKF Zrt azt fogja mondani, hogy ő a továbbiakban nem szállítja el a közterületekről a 
szemetet. Az ő gondja legyen, hogy hova fogadja be, ne pedig a mienk. 
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Földi Pál képviselő: 
Természetesen nekünk nagyon jó lesz, ha netalántán Nógrádmarcaliba kell elvinnünk, vagy 
átvinnünk az egész városon, és a saját Kft-énkkel utaztatjuk körbe-körbe a szemetet 
Magyarországon, mert esetleg csak ott tudják befogadni a szemetünket. 
 
Cselőtei Erzsébet alpolgármester: 
Szeretném bejelenteni, hogy kb. ¼ órára el kell mennem, ezért az ülés vezetését Pozderka 
Gábor alpolgármesternek adom át. (16.21 perc) 
 
Fábry Béla képviselő: 
Vagy pontatlanul fogalmaztam, vagy feltételezem szándékos félreértésről volt szó. Én 
egyetlenegy mondattal nem mondtam azt, hogy nekünk az az érdekünk, hogy a városon 
keresztül-kasul szállítsák a szemetet. Azt sem mondtam, hogy az az érdekünk, hogy az 
ország másik részébe vigyék a mi költségünkön. Egyszerűen csak arra szerettem volna 
felhívni a figyelmet, hogy ennek a lerakónak az üzemeltetésével kapcsolatban bírósági 
eljárás van folyamatban és nekünk az a fontos – függetlenül a bírósági eljárás 
végeredményétől – ha a szerződést megkötjük, a szerződő fél helyezze el, ártalmatlanítsa a 
szemetet. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A szerződés arról szól, hogy Fót város közterületein összegyűjtött hulladékot, ill. az 
illegálisan lerakott hulladékot mi ebbe a bányába bevihetjük. Ha bezárják, az egy új helyzet 
lesz, akkor fogjuk kezelni. Ennek a bányának a fennállása 2003. óta cérnaszálon függ, nem 
tudjuk meddig fog üzemelni, most ezt a szerződést megkötjük 2011. december 31-ig, addig 
mi a közterületen összegyűjtött szemetet számunkra kedvező díjtétel mellett, el tudjuk 
helyezni. Ezt a megállapodást az Önkormányzat köti az FKF Zrt-vel, meghatalmazzuk Bartos 
alpolgármester urat, hogy írja alá, és ezt a munkát a Kft fogja elvégezni a szerződés keretein 
belül. 
 
Szotyori Judith ügyvéd: 
Ez egy cég és az Önkormányzat között létrejött szerződés. Ha két cég azonos feladatot 
ellátó szerződést köt, akkor egyenrangú felek. Az Önkormányzat és az FKF Zrt ebből a 
szempontból nagyon furcsa megállapodást kötött. Ugyanis, ha azt nézzük, hogy a 2.4. 
pontnál az Önkormányzat, ill. annak képviselője a beszállított hulladék fajtájáról a 
beszállításkor köteles nyilatkozni, akkor ez a jelen szerződés helyes értelmezése szerint a 
Bartos alpolgármester úrnak kell minden alkalommal nyilatkozni a szemét mennyiségéről és 
milyenségéről. Tehát ez a szerződés ebben a formában, tartalmában a koncepció 
szempontjából jó, hisz ez az Önkormányzat számára kedvező. De egy hónappal ezelőtt 
kötötte meg az Önkormányzat a keretszerződést, ami közfeladat és a Kft kapta meg ezt a 
közfeladatot. A köztéri szemét elszállítása a Kft feladatkörébe tartozik.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ha arra köti meg az Önkormányzat a szerződést, hogy a Kft által összegyűjtött szemetet a 
bánya be fogja fogadni, eddig is így volt Ügyvédnő, és a Bartos Sándornak kell minden 
alkalommal nyilatkozni arról, hogy ez a szemét köztérről származik. 
 
Szotyori Judith ügyvéd: 
Nekem akkor tiszta a lelkiismeretem, ha én erről tájékoztatom Önöket, mert így tartalmában 
ez a szerződés ebben a felállásban nem jó. Nyilvánvalóan az FKF Zrt küldte ezt a 
szerződést, különös tekintettel, hogy 2011. január 11-én még Mádly urat jelölte meg 
polgármesterként. Ez egy oktrojált szerződés, ez nem az a szerződés, ami ilyen formában, 
pontatlanul az Önkormányzat érdekében állna. Összességében igen, de a megfogalmazása 
nem jó. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Jelenleg is ide visszük a köztérről összegyűjtött szemetet, csak éppen a szerződésünk lejárt, 
és meg kellene hosszabbítani. Ugyanez a szöveg volt, egy különbség volt benne csak Mádly 
Zsolt szerepelt, mint polgármester, ezt most kijavítjuk, Földi Pál és Bartos Sándor voltak 
benne képviselők, most csak Bartos Sándor marad. Ennyit változott, semmi többet nem. A 
köztéren összegyűlt szemetet, ill. az illegálisan lerakott szemetet tudjuk bevinni havi 90 
tonna erejéig. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Nem csupán csak arról van szó, hogy mi a közterületi szemetünket oda helyezzük el. 
Szeretném felhívni mindannyiuk figyelmét – majd a nyilvánosságon keresztül a lakosság 
figyelmét is – a szerződés 2.5 pontjára. Szeretnék utalni Szotyori Judit ügyvédnő szavaira, 
hogy ez az FKF Zrt által oktrojált, azaz ránk kényszerített szerződés. A 2.5 pont szerint az 
Önkormányzat kötelezettséget vállal a DK II. működési körében, szakszerű és jogszerű 
üzemeltetése, bővítése, vagy utógondozása, az üzemeltetést semmilyen módon nem 
akadályozza, az FKF Zrt-vel teljes üzemeltetés időszaka alatt együttműködik, a vonatkozó 
egységes környezethasználati engedély meghosszabbítását semmilyen módon nem gátolja, 
a térségben, a későbbiekben esetlegesen létesítendő települési szilárd hulladék lerakóhely 
megvalósítását elősegíti. Ebben a szerződésben mi kötelezettséget vállalunk arra, hogy Fót 
területén, vagy a térségben egy újabb szemétbánya fog létesülni. És a bírósági perben, 
amelyik arról szól, hogy emeljék-e a koronamagasságot, vagy sem, mi azt fogjuk mondani, 
hogy támogatjuk a koronamagasság emelését. Mert mi nem fogjuk akadályozni ennek a 
bányának a működését. Nem csupán csak arról van szó, hogy a szemetünket odavisszük a 
közterületekről, hanem, hogy ennek a bányának a működését a továbbiakban támogatjuk. 
Ezt semmilyen körülmények között ebben a szerződésben, mellékszálon nem lehet 
megfogalmazni. A 2.5. pontot javaslom kivenni. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Amikor a szemétkérdésben közbeszerzés volt, akkor Önök a közterület szemetét nem tették 
be a közbeszerzés szállításába, tehát a szeméttel valamit kezdeni kell. Felteszem azt a 
kérdést, hogy 130 Ft/tonnáért vigyék el a közterület szemetét, vagy 15 E Ft/tonna + ÁFÁ-ért? 
Kétség sem fér hozzá, hogy melyiket válasszuk. 
A szerződés hatálya január 1-től december 31-ig szól, ebből eltelt már lassan 4 hónap, a 
fennmaradó időben nem úgy néz ki, hogy itt bármilyen szeméttároló alakulna, amit nekünk 
támogatni kellene. Fogadjuk el a szerződést, mert 130 Ft/tonnáért + ÁFA nem mindegy, hogy 
mennyiért szállítjuk el a közterület szemetét. 
 
Földi Pál képviselő: 
Ez a szeméthegy emelkedik, ezért én azt mondom mindenkinek, hogy példaértékű, amilyen 
kulturáltan emelkedik a szeméthegy, teljesen lokálisan lezárva, normálisan kezelve. Ez ellen 
semmiféle kifogásom nincs, annak ellenére, hogy itt többen megpróbálták megakadályozni, a 
szeméthegy fel fog emelkedni addig a szintig, amíg meg tudják csinálni. Én ebben 100 %-ig 
biztos vagyok. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Bármelyik pontban változás történik, az egy új helyzetet teremt, azt akkor kell kezelnünk. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Elgondolkodásra ajánlom a képviselőknek, hogy vajon ezt a szerződést ebben a formában 
hogyan fogja aláírni az FKF Zrt, ha a 2.5 pontot kivesszük belőle. Mit gondol Fábry képviselő 
úr, mi az ára ennek a 130 Ft/tonnának? Ez az ára. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Fábry úr módosító javaslataként elhangzott, hogy a 2.5 pont kerüljön ki az Együttműködési 
Megállapodásból, ezt teszem fel szavazásra. 
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Szavazás eredménye: 1 igen, 5 nem, 4 tartózkodással – nem nyert elfogadást 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az eredeti határozatot teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

199/2011. (IV. 20.) KT határozat 
FKF Zrt-vel kötendő együttműködési megállapodás tárgyában 

(125. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Bartos Sándor alpolgármestert, hogy 
a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt-vel a kedvezményes települési szilárdhulladék 
elhelyezési Együttműködési megállapodást – az Önkormányzatot képviselő személy 
megnevezésének módosítását követően – aláírja. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  
 
13. sz. napirend: Előterjesztés a köztemet őkről és a temetkezés rendjér ől szóló 1/2006. 
(II. 08.) sz. önkormányzati rendelet módosítása tár gyában (133. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A bizottságok megtárgyalták, az a módosító indítvány érkezett, hogy ne módosítsunk a 
rendeleten. 
Amennyiben nincs hozzászólás, ezt a módosítást teszem fel szavazásra, tehát maradjon az 
eredeti rendelet. 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 tartózkodás, 2 nem - elfogadva 
 

Marad az eredeti rendelet 
 

14. sz. napirend: Előterjesztés a kisalagi temet ő, ravatalozó és kommunális helyiség 
építése tárgyában (126. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A JÜSZB módosító javaslata a 2. ponthoz: felkéri a Polgármestert, hogy a JÜSZB által 
elfogadott megbízási szerződést kösse meg, a 3. pont pedig: a ravatalozó építési költségei 
fedezetéül ütemezetten, utólagos elszámolással a Fóti Közszolgáltató Kft Üzleti Terv 
fejlesztési fejezetében szereplő 11 M Ft-os keretösszeg szolgál. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A 2. pont helyesen úgy szól, hogy „a JÜSZB által elfogadott és a PFB által műszaki 
tartalommal megtöltött. A PFB-nek a módosító javaslatát a vázlattervre vonatkozólag 
egyhangúlag elfogadtuk és a műszaki tartalom pedig arról szól, hogy maga a ravatalozó 
épülete milyen kivitelben, hány négyzetméter, milyen elosztású legyen, ez a PFB feladata 
lenne, A JÜSZB-nek pedig csak és kizárólag a szerződésnek a jogi követelményeinek az 
átnézése a feladata. A műszaki tartalmat a PFB-nek kell meghatároznia és elfogadnia, és a 
szerződésbe belerakni. Utána kerül majd végleges formába. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A mi bizottságunknak – a PFB-nek - volt még egy javaslata, a 11 M Ft, ami keretet 
biztosítunk, ez egy 41 M Ft-os fejlesztési keretnek a része. Azt szeretné látni a Bizottság, 
hogy erre a 41 M Ft-ra készül egy fejlesztési terv, amelynek egy része ez a 11 M Ft. Azt 
szeretnénk látni, hogy a 41 M Ft nem aprózódik el, hanem meglátjuk a fejlesztésnek az 
irányát. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Tehát a módosító javaslat a határozati javaslathoz először az volt, hogy: felkéri a 
Polgármestert, hogy a JÜSZB által elfogadott, és a PFB által jóváhagyott tervek alapján a 
megbízási szerződést kösse meg.  
A következő módosító javaslat pedig az volt, hogy a ravatalozó építési költség fedezetéül 
ütemezetten, utólagos elszámolással a Fóti Közszolgáltató Kft Üzleti terv fejlesztési 
fejezetében szereplő 11 M Ft-os keretösszeg szolgál. 
Ezekről a módosításokról kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Az eredeti határozati javaslat 2. pontja kimarad, az 1. pont változatlan marad + a 
megszavazott módosításokkal egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

200/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a kisalagi temető, ravatalozó és kommunális helyiség építése tárgyában  

(126. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 

1. megbízza a Fóti Közszolgáltató Kft-t a Fót Kisalagi Temető új ravatalozó építési 
munkáinak teljes körű bonyolításával (terveztetés, engedélyeztetés, kivitelezés); 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a JÜSZB által elfogadott, és a PFB által jóváhagyott 
tervek alapján a megbízási szerződést kösse meg;  

3. a ravatalozó építési költség fedezetéül ütemezetten, utólagos elszámolással a Fóti 
Közszolgáltató Kft fejlesztési keretében szereplő 11 M Ft-os keretösszeg szolgál. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Van még egy határozatunk, ami így szól: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri 
a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, hogy a 41 M Ft-os fejlesztési keretre készítsen 
fejlesztési tervet a Képviselő-testület májusi ülésére, ami tartalmazza a ravatalozó fejlesztési 
költségét is. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

201/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a kisalagi temető, ravatalozó és kommunális helyiség építése tárgyában  

(126. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, 
hogy a 41 M Ft-os fejlesztési keretre vonatkozóan készítsen fejlesztési tervet a Képviselő-
testület májusi ülésére, ami tartalmazza a ravatalozó fejlesztési költségét is. 
 
Határidő:  május 
Felelős: Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
15. sz. napirend: Előterjesztés a mezei őrszolgálatról szóló 18/2007. (VIII. 16.) sz. 
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában (121. s z. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A JÜSZB módosító javaslata szerint a rendelet 2. §. úgy módosul, hogy az a./ és b./ pont 
össze lett vonva, és a tulajdonában lévő összes ingatlan mértéke nem éri el a 300 m2 
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területet és az összjövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 200 
%-át” 
A második módosító javaslat „a járulékfizetés alóli mentességet csak fóti állandó lakos 
kaphat, max. egyévi időtartamra” (Erre az ügyvédek azt mondták, hogy diszkriminatív). 
A következő a 12. pont törlése, és helyette az áll, hogy a rendelet a folyamatban lévő 
ügyekre is alkalmazandó. 
A következő egy további beszúrandó pont ”járulékfizetés alól mentességre vonatkozó 
kérelem naptári évenként megújítandó”. Viszont itt a JÜSZB a dátumot nem javasolta 
betenni, ezért naptári évenként egy alkalommal újítandó meg. 
 
Tenki Péter fóti PH: 
Szeretném kiegészíteni az előterjesztést. Nem módosulnak a 2. §-nak a bekezdései, mert ez 
egy új 10. bekezdés lenne, és egy olyan technikai kérésem lenne, hogy a folyamatban lévő 
ügyekre vonatkozó rész, ennek a tervezetnek a 2. §. második bekezdése legyen, mert ennek 
a rendeletnek a rendelkezéseit szeretnénk a folyamatban lévő ügyekre alkalmazni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Rendben van, legyen úgy. 
Aki a módosításokat elfogadja, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A rendelet egészéről, egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 

 
16/2011. (V. 02.) rendelet 

 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2011. (V. 02.) önkormányzati rendelete 
a mezei őrszolgálatról szóló 3/2011 (I.26) sz., 5/2010. (VII.7.) sz., 10/2009. (IX. 16.) sz., 
valamint a 14/2008. (VI.11.) számú KT rendelettel módosított 18/2007. (VIII.16.) sz. rendelet 
módosításáról. 

Grigalek László képviselő: 
A múltkor is szóltam már, de nem lett kijavítva az előterjesztés első oldalán a 100 m2-nél 
rossz számmal van szorozva, mert nem 141 fővel, hanem 182-vel kell beszorozni, és 
onnantól kezdve az összes többi szorzás, ill. eredmény rossz. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Köszönjük az észrevételt. Kérném ezen túl az excell program használatát, nem pedig az 
asztali számológépet, és akkor ilyen hibák nem fordulnak elő. 
 

16. sz. napirend: Előterjesztés irodaszer beszerzés tárgyában (141. sz. anyag) 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Beérkeztek az ajánlatok, amelyeket a Bíráló Bizottság értékelt és megtárgyalt. Ez alapján 
javasolja nekünk, hogy nyilvánítsuk eredménytelenné a beérkezett pályázatokat és ezzel 
kapcsolatban az összes további lépést tartalmazza az előterjesztés. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A PFB-nek volt két javaslata: a 3. határozati javaslatban kérjük kiegészíteni, hogy ismételt 
közbeszerzési eljárást folytasson le, mert egyszer már ez megtörtént. A 7. pontban pedig a 
PFB helyett felkéri a Jegyzőt, hogy dolgozza ki az intézmények irodaszer ellátási rendszerét, 
és nem kell, hogy a testület fogadja el, hiszen ez az intézmények és a Hivatal közti 
eljárásmód. 
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvasom a módosító javaslatokat: a 3. pontnál: felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy az 1. pontban 
meghatározott ismételt közbeszerzési eljárást folytassa le; a 7. pontnál pedig: felkéri a 
Jegyzőt, hogy az intézmények irodaszer ellátási rendszerét dolgozza ki; erről kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslatról egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
 

202/2011. (IV. 20.) KT határozat 
irodaszer beszerzés tárgyában 

 (141. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
1. a 71/2011. (II.23.) számú határozatán alapuló, irodaszer beszerzése tárgyában kiírt 

közbeszerzési eljárást a Kbt. 92. § b) pontja alapján eredménytelenné nyilvánítja; 
2. kifejezi azon szándékát, hogy összevont közbeszerzési eljárást kíván indítani Fót Város 

Önkormányzatának költségvetési szervei részére szükséges irodaszer beszerzésére; 
3. felkéri a Dobsa Bt.-t, hogy az 1. pontban meghatározott ismételt közbeszerzési eljárást 

folytassa le; 
4. a Bíráló Bizottság tagjának felkéri Lévai Sándorné és Földi Pál képviselőket, Dobsa 

Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót, továbbá dr. Barkóczi Péter és Fegyveres 
Péter köztisztviselőket választja; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy intézkedjen arról, hogy az irodaszer beszerzéssel érintett 
intézmények időarányosan – a 2011. január 1- és 2011 augusztus 1 közötti időszakra - 
kapják meg a kompenzációt a tavalyi beszerzéseik költségeinek megfelelő mértékben; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás lezárását követően a képviselő-testület soron 
következő rendes ülésére a nyertes személyének kiválasztása érdekében készíttessen 
előterjesztést; 

7. felkéri a Jegyzőt, hogy az intézmények irodaszer ellátási rendszerét dolgozza ki; 
8. felkéri a Polgármestert, hogy az 5. pontban meghatározott költségeket építesse be a 

2011 évi költségvetésbe; 
 
Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 

17.sz. napirend: Sürgősségi indítvány a Garay János Általános Iskola 
akadálymentesítési beruházása kapcsán kötött szerz ődések felmondása tárgyában 
(139. sz. anyag) 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
A szakértői vélemény elkészült, a határozati javaslat azért áll ilyen sok pontból, mert az 
egész további lépéssorozatot tartalmazza. 
Módosító indítvány a 6. ponthoz érkezett: „felkéri a Polgármestert, hogy a Simonics Kft-vel 
kössön megbízási szerződést a szakértői vélemény alapján a beruházásban fennmaradó 
munkák tételes árazott és árazatlan költségvetésének elkészítésére; a 9. pontban: a 6. 
pontban meghatározott közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak felkéri Gráf Mihály 
és Grigalek László képviselőket, dr. Barkóczi Péter és Fegyveres Péter köztisztviselőket, 
továbbá Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót; a 11. pontban: felkéri a 
Polgármestert, hogy a várható közbeszerzési költségeket terveztesse be a 2011. évi 
költségvetésbe a működési tartalék terhére; a15. pontban: felkéri a Polgármestert, hogy a 6. 
pontban meghatározott megbízási díj fedezetéül a bruttó 125.000.-Ft keretösszeget 
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építtesse be a 2011. évi költségvetés soron következő módosításába a működési tartalék 
terhére; a 16. pontot pedig javasolta a bizottság törölni. Helyette: felkéri a Polgármestert, 
hogy határidő-módosítást kezdeményezzen a VÁTI-val az elnyert pályázati összeg fizetése 
tárgyában. 
Kérem, hogy a felolvasott módosításról szavazzanak Képviselő-társaim: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A határozati javaslat egészéről, egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

203/2011. (IV. 20.) KT határozat 
a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési beruházása kapcsán kötött szerződések 

felmondása tárgyában 
 (139. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  

1. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Inis Business Kft-vel kötött megbízási 
szerződést azonnali hatállyal fel kívánja mondani; 

2. kinyilvánítja azon szándékát, hogy a BPM.Mérnöki Iroda Kft-vel kötött megbízási 
szerződést azonnali hatállyal fel kívánja mondani; 

3. kinyilvánítja azon szándékát, hogy az Arden Real Kft.vel kötött vállalkozási 
szerződést fel kívánja mondani; 

4. felkéri az Önkormányzat ügyvédeit, hogy az 1-es, 2-es és 3-as pontban 
meghatározott szerződések felmondását készítse elő; 

5. felkéri a Polgármestert, hogy a 4-es pontban meghatározott felmondásokat azok 
elkészültét követően azonnal írja alá; 

6. felkéri a Polgármestert, hogy a Simonics Kft-vel kössön megbízási szerződést a  
szakértői vélemény alapján a beruházásban fennmaradó munkák tételes árazott és 
árazatlan költségvetésének elkészítésére; 

7. kifejezi azon szándékát, hogy a Garay János Általános Iskola akadálymentesítése 
beruházás tervek szerinti kivitelezésére közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni; 

8. felkéri a Dobsa Bt-t, hogy a 6. pontban meghatározott költségvetés elkészültét 
követően - annak figyelembe vételével - a 7. pontban meghatározott közbeszerzési 
eljárást folytassa le a Közbeszerzési Szabályzatnak megfelelően; 

9. a 6. pontban meghatározott közbeszerzési eljárás Bíráló Bizottsági tagjainak felkéri 
Gráf Mihály és Grigalek László képviselőket, dr. Barkóczi Péter és Fegyveres Péter 
köztisztviselőket, továbbá Dobsa Sándor hivatalos közbeszerzési tanácsadót; 

10. felkéri a Polgármestert, hogy az eljárás lezárását követően készíttessen előterjesztést 
a nyertes személyének kiválasztására; 

11. felkéri a Polgármestert, hogy a várható közbeszerzési költségeket terveztesse be a 
2011. évi költségvetésbe a működési tartalék terhére; 

12. felkéri a Jegyzőt, hogy a Versenyszabályzat alapján folytasson le vállalkozói 
ajánlatkérői eljárást a műszaki ellenőr kiválasztására vonatkozóan. 

13. felkéri a Jegyzőt, hogy a 12. pontban meghatározott eljárás nyertesét nevezze meg. 
14. felkéri a Polgármestert, hogy a 13. pont alapján megnevezett műszaki ellenőrrel 

kössön megbízási szerződést. 
15. felkéri a Polgármestert, hogy a 6. pontban meghatározott megbízási díj fedezetéül 

bruttó 125.000.-Ft keretösszeget építtesse be a 2011. évi költségvetés soron 
következő módosításába a működési tartalék terhére; 

16. felkéri a Polgármestert, hogy határidő-módosítást kezdeményezzen a VÁTI-val az 
elnyert pályázati összeg fizetése tárgyában. 
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Határidő: azonnal  
Felelős: Polgármester 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
3 zárt üléses napirendünk van, a közmeghallgatásnak 17 órakor kellene kezdődnie. A 3 
előterjesztésre van kb. 10 perc időnk. Kérdezem Képviselő-társaimat, meg tudjuk-e tárgyalni 
ennyi idő alatt az anyagokat? Ha ezzel egyetértenek, kérek erről egy szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 

Pozderka Gábor alpolgármester: 
Zárt ülést rendelek el. (16.53 perc) 

 

 
K.m.f. 

 
 
 
 

Cselőtei Erzsébet 
polgármester 

 Pozderka Gábor 
alpolgármester 

 
 
 
 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 

 
 
 
 
 
Fót, 2011. április 28. 
Hajnali Jánosné jkvez. 
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KÖZMEGHALLGATÁS  
17:18 órai kezdettel  

 
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszöntök Mindenkit. A közmeghallgatást egy beszámolóval kezdenénk, és utána várjuk az 
Önök észrevételeit.  
Szeretném Önöket tájékoztatni az Önkormányzat eddigi tevékenységéről.  
A Képviselő-testület a megalakulást követően két társadalmi megbízatású alpolgármestert 
választott Pozderka Gábor és Bartos Sándor személyében.  
Három bizottság állt fel, a Pénzügyi Fejlesztési Bizottság, a Jogi, Ügyrendi és Szociális 
Bizottság, valamint az Emberi Erőforrás Bizottság, melyben szakmai tekintélynek számító 
külső szakértőket is bevontunk segítségképpen.  
A Polgármester Hivatal munkájának átszervezése sajnos még várat magára, mivel a  
fegyelmi úton hivatalvesztéssel felmentett korábbi jegyző helyére még nem sikerült új jegyzőt 
választanunk. Az újabb pályázat kiírásáról ma ismét szavazott a Képviselő-testület.  
A Fóti Közszolgáltató Kft felmentett korábbi ügyvezetője helyére pályázat útján új ügyvezetőt 
neveztünk ki, Szent-Iványi Géza személyében. Aki igyekszik a felhalmozott adóságot, és 
ügyeket kezelni és rendezni.  
Peren kívüli megállapodások születtek a Polgármesteri Hivatalból 2oo8. őszén elbocsátott 
dolgozókkal, az általuk perben követelt kártérítés méretékéről. Ez több mint 31 millió Ft–os 
kiadást jelentett az Önkormányzatnak. A munkaügyi perek folytatásával ez az összeg jóval 
nagyobb lett volna.  
Van még egy megoldásra váró ügy, amit az előző ciklusról hoztunk magunkkal, a Garay 
János Általános Iskolának akadálymentesítése. Ez rendkívül sok problémát vetett fel. A 
beruházásra 2010. júniusában megkötött szerződés mind a mai napig még nem teljesült. Az 
elvégzett munkák műszaki színvonala nem elfogadható, komoly minőségi kifogások merültek 
fel. A kivitelezővel többszöri egyeztetés után sem született megállapodás a hibák jellegéről, 
mértékéről, sőt annak tényéről sem, ezért a kivitelezési munkálatok vizsgálatára építésügyi 
szakértőt kértünk fel, jelenleg megérkezett már a szakértői vélemény.  
Csatlakoztunk a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületéhez annak 
érdekében, hogy a város közvilágításának üzemeltetése takarékosabb, karbantartása pedig 
gyorsabb legyen.  
Van még egy komoly problémás ügyünk, a Nyugati Iparterület kitakarítása, ennek érdekében 
a tulajdonosokkal, és az ő közösségükkel szakértői felmérést kezdeményeztünk a 
szennyezettség és a környezeti hatások megállapítására. A terület teljes rendezése elég sok 
pénzt fog még felemészteni.  
A Fáy András Általános Iskolához vezető járda kérdését telekcserével megoldottuk. 
Megkezdődött az önkormányzati területen lévő, de nem önkormányzati tulajdonú építmények 
felülvizsgálata.  
Az úthibák kijavításához már hozzákezdtünk, és a hideg miatt kellett abbahagyni. Pl. a 
Késmárk utca és a Deák utcában tapasztalhattuk, hogy jobb úton közlekedhetünk. A tavaszi 
folytatás érdekében pályázat útján kiválasztottuk a kivitelező céget, és már ők is dolgoznak. 
Reméljük, hogy a jelenlévők közül Önök is találkoztak az eredményekkel.  
A korábbi évek gyakorlatától eltérően határidőre megtörtént a város költségvetésének 
elfogadása.  
Lakossági fórumot szerveztünk a vasútfejlesztés témakörében, valamint éppen tegnap volt a 
szemétszállítás ügyében egy lakossági fórum, ahol sokan vettek részt és hosszú időn át 
zajlott az eszme-csere.  
Pályázatíró céget választottunk, a pályázatok előkészítésére és beadására, a közlekedési 
csomópont megépítésére és a Németh Kálmán Általános Iskola tornatermének felújítására 
már be is nyújtottunk egy pályázatot. Éppen ma került testületi ülésen elfogadásra ez, és 
más pályázatokon való indulásról is döntöttünk. Az önkormányzati fenntartású 
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intézményeink, a Polgármesteri Hivatal koordinálásával nyújtottak be pályázatot 
közfoglalkoztatásra. Ebbe a Kft is bekapcsolódott. 2011. januártól megszűnt a közcélú 
foglalkoztatás, a  Munkaügyi Kirendeltségek által támogatott közhasznú munkavégzés és a 
hagyományos központi közmunka program keretein belül tudunk több embert foglalkoztatni. 
Ebben az új pályázati feltételrendszerben hosszú és rövid távú foglalkoztatásra van 
lehetőség. Felvettünk egy fő közfoglalkoztatás-szervezőt, aki a hivatalban került 
alkalmazásra. A városi intézményeknél pedig további 8 munkavállaló lett felvéve technikai 
kisegítő és karbantartói munkakörökben. A rövid távú foglalkoztatás keretén belül május 1-től 
27-en állnak munkába, ebből 1o fő a Fóti Közszolgáltató Kft-nél fog dolgozni.  
Az óvodai férőhelyek számának bővítése érdekében támogatjuk a Katolikus Egyházközség 
óvodaépítési szándékát.  
Elkészítettük az Apponyi Franciska Óvoda bővítési terveit. Ennek érdekében már 
megkötésre került a szerződés az Apponyi Franciska Óvoda és az Ibolyás úti tagintézménye 
2 csoportszobával történő bővítésére. Az engedélyezési és kivitelezési terveket Nemeshegyi 
Gyula építész készíti majd el.  
Közbeszerzési eljárás keretén belül lezajlott a villamosenergia-szolgáltató és irodaszer 
beszállítók kiválasztása, melyektől a kiadások jelentős csökkenését várhatjuk. A villamos 
energiával kapcsolatban tartott egy beszámolót Gráf Mihály képviselő úr.  
Elindult a Barackos 2o1-es területének sokáig halogatott fejlesztése, és a Fóti Barackos 
Egyesületbe két új tagot delegáltunk a korábbiak helyett.  
A mezőőri szolgálat számára két megbízható járművet vásároltunk. Használt Mercedes 
típusú terepjárókat.  
A vasút fejlesztésével és felújításával kapcsolatban arról tudok beszámolni, hogy jelenleg is 
folynak az előkészületek a vasútvonalak és a hozzájuk kapcsolódó kiegészítő beruházások 
megvalósítására. A Budapest – Veresegyház - Vác vasúti pálya felújításának munkálatainak 
költségeit nagyrészt európai regionális fejlesztési alapból fedezik. A vasúti infrastruktúra 
fejlesztésének kiemelt célja a városi és elővárosi közlekedés szolgáltatásainak javítása. Ma 
ezen a vasútvonalon átlagosan 52 személyvonat közlekedik, a teherforgalom jelentéktelen. A 
vonatokon naponta átlagosan 1o-12 ezer ember utazik Budapest és a környező települések 
között. A tervezett beruházás során teljes körűen korszerűsítésre kerül a Rákospalota –
Újpest – Veresegyház - Vác vasútvonal pályája. Beleértve a felső vezetéket, a biztosító 
berendezést és a távközlési rendszert is. A jelenlegi óránkénti 6o km-es sebességet egyes 
szakaszon 8o-1oo km-re növelik. A menetidőben Budapest és Vác közötti viszonylatban 
mintegy 2o perces menetidő csökkenés várható. Reméljük, hogy pontosabbak is lesznek, 
megbízhatóbb lesz a vasúti közlekedés. Több helyen második vágány is kialakításra kerül, 
jelenleg az engedélyezési tervek készítése zajlik. Az engedélyek beszerezése, továbbá a 
kiviteli és standard tervek elkészítése ezeket követi, melynek jóváhagyása 2o12-re várható.  
Április 14-én városfejlesztési fórum megalakításával megkezdődött a településszerkezeti terv 
és a szabályozási terv megújításának szakmai előkészülete. A munkában neves 
szakemberek, a város főépítésze professzor dr. Müller Ferenc mellett, Sáros László, a 
korábbi főépítész és egy helyi építész, Cigány Sándor vesznek részt, azon kívül felkértünk 
számos civil szervezetet is, hogy vállaljanak ebben a feladatban munkát.  
Az idő rövidsége miatt számos, nyilván Önöket is foglalkoztató dolgot talán most nem tudtam 
megemlíteni, de a közmeghallgatásnak az a célja, hogy Önök megfogalmazhassák 
kérdéseiket, és mi természetesen valamennyien készséggel állunk az Önök rendelkezésére, 
hogy legjobb tudásunk szerint válaszoljunk.  
 
Néhány kiragadott kérdés, melyre az új koncepció keresi a válaszokat a városfejlesztéssel 
kapcsolatban.  
A lakóterületté nyilvánítás szabályainak újragondolásával szabályozni szeretnénk a város 
lakosságszámát, megfogalmazni az alközpontok fejlesztésének tervét. Mindannyian tudjuk, 
hogy Fótnak egy elég sajátos adottsága van, mert van a régi központ, de rengeteg alközpont 
van, és még nem találtuk meg ezeknek a helyét és a szerepét a városban. Fót 
városközpontjának szabályozási terve egyes elemeinek módosítását tervezzük. Szeretnénk 
a városháza elhelyezését megoldani és végre egy új városházával büszkélkedni. A katolikus 
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templom előtti tér kialakítására, a parkolóhelyek kialakítása és még sorolhatnám, hogy mi 
minden vár megoldásra. Ezeket mindannyian ismerjük.  
Jelenleg városunkban zajlik a Károlyi év, ezzel kapcsolatban sok rendezvény zajlik majd le 
az előttünk álló hónapokban. Remélem mindannyiunk számára jó hír, hogy megújult Fót 
város hivatalos honlapja, és a napokban megjelenik az Önkormányzat havi lapja is, a Fóti 
Hírnök címmel. Reményeink szerint mindkettő segíteni fogja Önöket abban, hogy az aktuális 
közügyekről és a városi rendezvényekről jobban tájékozódjanak, szélesebb tömegekhez 
jussanak el az információk.  
Most egy technikai kérés lenne. Minden megszólalót arra kérek a hozzászólásaikkal 
kapcsolatban, hogy a  mikrofonba szeretném, ha elmondanák az észrevételeiket és a 
nevüket és címüket is kérem bemondani, hogy a jegyzőkönyvben is rögzítésre kerülhessen.  
 
Köszönöm, hogy meghallgattak, átadnám a szót az első kérdezőnek.  
 
Südi Gabriella, Fót, Futrinka u. 9.  
Fót-liget problémáról szeretnék pár szót mondani.  
Először is köszönjük, hogy a január 19-i képviselő-testületi ülésen tárgyalták a fótligeti lehajtó 
kialakításával kapcsolatos pályázati együttműködés lehetőségét. E témában néhány 
félreértést szeretnék eloszlatni, mert a probléma kezelését ez alapvetően befolyásolhatja. 
Egyrészt én megnéztem a Cégjegyzékben, 12 olyan cég van, aminek úgy kezdődik a neve, 
hogy Fótliget Kft. Ezen cégek közül háromnak a nevében az is szerepel, hogy beruházó. 
Kérnénk, hogy a jövőben a beruházót, vagy Fótliget Kft-t említenek, akkor valamilyen 
azonosítóval, adóazonosítóval, vagy cégjegyzékszámmal jelöljék meg, hogy konkrétan 
melyik cégre gondolnak. Egyetlen Fótliget Kft van, de ennek a nevében a beruházó kifejezés 
nem szerepel. Teljes neve Fótliget Ingatlanközvetítő Kft. Van egy Fótliget Lakópark 
Ingatlankezelő Közhasznú Nonprofit Kft, amely a lakók befizetéseiből látja el a lakópark 
kezelését. A lakók évente közös költség-szerűen havi rendszerességgel befizetnek egy 
megállapított díjat a szerződésük alapján, és ebből folyik az utak karbantartása, a 
közvilágítás megvalósítása, a parkok karbantartása, az őrzés, és minden olyan kiadás, ami a 
közösséget érinti. Ez a lakópark a Társasházi törvény alapján működik, van egy 
Számvizsgáló Bizottsága úgy, mint a társasházaknál a Számvizsgáló Bizottság ellenőrzi 
ennek a Kft-nek a működését, az üzemeltető cégét. A lakók közgyűlésen fogadják el a 
költségvetés-tervezetet. Szavaznak minden felmerülő kérdésben, és ez a rendszer azért 
működik így, mert más jogszabályi lehetőség nincs a lakópark működésére, a Számvizsgáló 
Bizottság tulajdonképpen hasonlít egy önkormányzati Képviselő-testülethez. Abban 
különbözik, hogy teljes mértékben pártsemleges és teljesen ingyenesen látjuk el ezt a 
feladatot.  Azért kellett ez a bevezető, hogy lássák, hogy a Számvizsgáló Bizottság tagjaként 
a fótligeti lakók képviseletében jöttem el Önökhöz. Nagyon fontosnak tartjuk a lehajtó kérdés 
megoldását, szerintünk a napi használat biztonságossá tételére jelenleg elegendő lenne egy 
lámpás, zebrás átkelési lehetőség, ami ugyanúgy működne, mint itt a gyermekvárosnál 
működik. Ennél bonyolultabb megoldásra nincs szükség, és ennek a megoldása is jóval 
kisebb összeg lenne, mint egy soklehajtós beruházás. És nem is lassítaná a forgalmat Fót 
felé. A jelen állapotokban már az is nagy előrelépés lenne számunkra, ha a Rendőrség 
gyakrabban mérné a sebességkorlátozást, erre a közút is felhívta a figyelmünket, hogy 
kérjük a Rendőrség segítségét, ha úgy érezzük, hogy a 6o-as táblát nem tartják be az 
emberek. Megjegyezni kívánom, hogy teljesen szabályosan 6o-as sebességgel haladó autó 
is bárkit halálra tud gázolni. Ez nem megoldás. De már ennek is örülnénk, ha ezt betartatnák. 
Azért ragadtuk meg a 2011. januári pályázati lehetőséget, és azért kértük ebben az 
Önkormányzat együttműködését, mert itt csak önrész biztosításával lehetett volna megoldani 
annak a lehajtónak a kialakítását, amit a Közút előírt. Kiemelném, hogy nem a „beruházó” 
pályázott volna, hanem a Fótliget Közhasznú Nonprofit Kft, ami a lakók befizetéséből 
működik. Az önrészt a lakók biztosították volna, nem egy gazdálkodó szervezet. Tehát itt 
visszatérnék, hogy a 2011. január 19-i jegyzőkönyvben rögzítésre került, hogy felvetette 
valaki, hogy a Fót Fejlődéséért Alapítványnak fizethetne 1o millió Ft-ot ez a cég, hiszen a 
pályázattal nagyon előnyös helyzetbe kerül. De valójában a lakók csak 6 millió Ft-ot 
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szavaztak meg a lehajtó fejlesztésének céljára. Ez nyilvánvalóvá vált, hogy kevés az önrészt 
biztosításához is. A lakóknak, ahhoz, hogy megvalósuljon pályázat keretében a lehajtó, 
további befizetéseket kellene teljesíteniük, ha a befizetésről közgyűlési határozattal döntünk, 
ez a  közös költségbe beépíthető lehetne. De a lakóknak ez a befizetési hajlandósága – csak 
akkor lesz meg egyértelműen, ha tisztázódik az, hogy van-e ténylegesen olyan cég, akinek 
kötelezettsége megépíteni a lehajtót, vagy nincs. Ha van, akkor miért nem hajtatta végre egy 
hatóság sem ezt a kötelezettséget? Ki hibázott ebben, egyáltalán volt-e hibás? Ha a 
kötelezettség nem végrehajtatható, akkor érdemes meglenne megnyilatkoztatni a 
„beruházót”, hogy nyilatkozzon, megépíti-e a lehajtót. Ha nem, akkor tudomásul kellene 
szerintünk venni azt, hogy egy nem végrehajtható kötelezettségről van szó, amit a lakók sem 
tudnak elérni. Tehát több olyan információnk is van, hogy az akkori hatósági belterületbe-
vonással kapcsolatos eljárásnak nem volt feltétele a lehajtó megépítése. Ezt utólagosan 
találta ki a közút-kezelő. Amit mi megkaptunk iratokat az Önkormányzattól, semmilyen erre 
utaló konkrét írásos bizonyítékot mi nem találtunk. Ha nincs a lehajtó megépítésére 
dokumentummal igazolhatóan kötelezett gazdálkodó szervezet, akkor kérnénk minden 
hatóságot, és az Önkormányzatot is, hogy a jövőben ezt ne említsék, mert ezzel 
megakadályozzák a közösségi összefogást. A pályázati együttműködés során tehát nem 
arról lett volna szó, hogy az Önkormányzat egy ingatlanfejlesztő kft zsebébe tesz 9o millió 
Ft-ot, ahogy ezt Bukta András képviselő úr mondta ezen az egyeztetésen. Hanem arról, 
hogy a fótligeti lakosok befizetéseit egészítették volna ki. Kérjük Önöket, hogy amikor a 
várossal foglalkoznak, akkor fótligettel is foglalkozzanak, mert Fótliget nem csupán egy 
külterület, ahogy Koncz János képviselő úr említette, hanem belterület, amelynek a 
megközelíthetősége külterületen keresztül van. Kérjük, ha lehetséges, vizsgálják meg annak 
lehetőségét, hogy a belterületbe vonják be ezt az útrészletet, amely Fótligetre vezet. Vagy 
tájékoztassák a fótligetieket, hogy ha ez nem lehetséges, akkor ennek mi az akadálya? A 
Közútkezelő nem hivatalosan, de telefonon javasolt egy helyszíni bejárást, mert kb 160 
aláírással küldtünk nekik egy levelet, hogy próbáljuk meg tisztázni ezt az ügyet, amit 
megküldtünk az Önkormányzatnak is tájékoztatásul. Ebben a helyszíni bejárásban javasolta 
a közútkezelő, hogy az összes érintett fél vegyen majd részt az Önkormányzat és a 
Közútkezelő „beruházó”, a non-profit kft, aki a lakók képviselője, és a közlekedési hatóság is. 
Kérjük, hogy ha ennek meglesz a pontos dátuma, akkor az önkormányzat képviselője ezen 
vegyen részt. Kérjük tájékoztatásukat, hogy milyen módon tudják támogatni a fótligeti 
lakosokat a Közútkezelővel való küzdelemben. Jeleznénk, hogy a tömegközlekedés nagyon 
rossz Fótligetre, egyrészt nagyon rossz a busz-menetrend és nem ritka, hogy a menetrend 
az árokban található. Tájékoztatom Önöket, hogy a fótligeti lakosok évente többszázezer 
forintot költenek a buszmegállók karbantartására. Szükségesnek tartanánk egy iskolabusz 
üzemeltetését, amelyet esetleg a sikátorpusztai gyerekek szállításával is össze lehetne kötni 
és a gyerekek a reggeli órákban a fóti iskolákat is megtudnák közelíteni. Ezzel elkerülhető 
lenne, hogy kb 50-60 autó elinduljon Fótra, majd vissza Budapestre, azaz a reggeli fóti 
forgalom csökkentését is ez eredményezhetné. A buszmegállónak nem lenne jó, mert 
szerintünk életveszélyes a jelenlegi Volánbusz megálló. Fótligetre valahogy be kellene jönnie 
a busznak és kérjük ebben is a segítségüket, hogy látnak-e lehetőséget az együttműködésre 
az iskolabusz üzemeltetésében.  
Az Alagi vasútállomás: az elővárosi vasútfejlesztés során nem tudjuk, hogy megmarad-e. Ha 
igen, akkor kérjük, hogy kerékpárúttal tegyük lehetővé a megközelíthetőségét Fótliget felől. A 
NIF ez irányú kérésünket elutasította azzal, hogy a kerékpárút építés nem a vasútfejlesztés 
részre.  
Az illegális szemétlerakás a következő problémánk, ami a Fótligetet körülvevő telkeken 
nagyon gyakori. Kérjük ennek a problémának a megoldásában is a segítségüket. A Közút 
által szervezett szemétszedési akcióban részt vett Fótliget, mi, amiben tudunk, 
együttműködünk. Kérjük utoljára, de nem utolsó sorban, hogy vizsgálják meg annak 
lehetőségét, hogy Fótligeten részönkormányzat alakuljon, és ebben a lehetséges 
együttműködési lehetőségeket közöljék velünk, tehát vagy a Közhasznú Nonprofit Kft-vel, 
vagy a számvizsgáló bizottsági tagokkal. Gondolom, hogy azonnal nem biztos, hogy minden 
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felvetésre tudnak válaszolni. De mi nagyon örülünk a kommunikációnak, ami zajlik az 
Önkormányzat és a fótligetiek között, ami megindult a választások után. Köszönöm szépen.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
Csak röviden szeretnék válaszolni a Hölgynek Fótligettel kapcsolatban. Bár az elején nem 
voltam itt, de a lehajtó 96 millió Ft-nak a zsebbetételét, azt szerintem nem Bukta András 
mondta, én határozottan emlékszem rá, hogy én kijelentettem, tehát én voltam a bűnös. 
Mégpedig annak a levélnek alapján, amit a Közútkezelő egyik illetékesétől kaptunk, aki 
ebben a levélben leírta azt, hogy annak idején, amikor erre a területre, a lakópark építésére 
az engedélyt megadták, akkor a Közútkezelő előírta a lehajtási, illetve a megközelítési 
lehetőségek kiépítését a beruházó részére. A levél szerint a beruházó a Fótliget 
Ingatlanfejlesztő Kft. Fótligeten a lakóknak egy teljesen más variációt adtak be, hogy 
nevezetesen az Önkormányzat feladata volna ez. Meg kell nézni más területeket is, amik 
szervesen nem a település részét képezik, pl. egy beépítetlen terület, a volt Tóli-bánya, 
Királydomb lakópark. Ott is a Közútkezelő csak és kizárólag úgy adhatja meg a hozzájárulást 
az építkezéshez, hogy ha a beruházó kötelezettséget vállal a terület megközelíthetőségének 
a megoldására. Én is azt mondom, és az az Úr, aki azt mondta, hogy ő nem találja ezt a 
határozatot, de ezt majd akkor a megfelelő formában fogjuk keresni, mert kizárt dolog, hogy 
ilyenek azért elkallódnak, hogy igenis a beruházónak, aki annak idején ezt a Fótligetet 
felhúzta, ez nem egy 5o millió Ft-os beruházás volt. Kutya kötelessége volna azt a 
csomópontot kiépíteni, mert én valószínűnek tartom, hogy a lakóknak, akik ott telekingatlan, 
lakrész, lakásvásárlásra jelentkeztek, ezt ők nyilvánvalóban beadták, hogy itt a csatlakozás 
az ki fog épülni. Nyilván nem úgy vette ott meg senki a telket, hogy azt mondták senki, hogy 
itt nem lesz semmi, nem lesz kanyarodósáv, nem lesz zebra, semmi nem lesz.  
 
Südi Gabriella, Fót, Futrinka u. 9.  
Mi nagyon örülnénk, ha a beruházó lenne a kötelezett, kérjük a hatóságokat, hogy ezt érjék 
el, hogy megépüljön. Mert mi nem tudunk lépni ez ügyben. Amit Ön említett határozatot, az 
nincs meg, ami alapon jogi úton lépni lehetne. Ha nincs meg, akkor le lehet vonni a 
következtetést, hogy nincs ilyen kötelezettség, mert nincs meg az, ami alapján lenne. Ezért 
kérjük az Önkormányzatot és más hatóságokat is, hogy ha van ilyen kötelezettség, akkor 
hajtassák végre, ha nincs, akkor meg lépjünk ezen túl.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Ebben Önnek igaza van, végrehajtatni nem tudom, hogy mit tudunk. Megmondom őszintén. 
Ez már több mint 1o évvel ezelőtt kiadott közútkezelői végzésről beszélünk most. Egyébként 
a jogszabály szerint csak, és kizárólag a beruházóra róhat ki ilyen kötelezettséget, a 
Közútkezelő. Ugyanúgy, mint  Dunakeszin, a Tesco beruházásnál, bármilyen beruházásnál a 
Közútkezelő a beruházóra rója ezt a kötelességet. Másra nem teheti, de ezzel együtt Önnek 
tökéletesen igaza van abban, hogy az Önkormányzatnak, illetve a Képviselő-testületnek 
kutya kötelessége, hogy utána nézzen. Hiszen ezt a helyzetet Önöknél meg kell oldani. 
Egyébként pedig azt hiszen, hogy mindenki nevében kijelenthetem, hogy Fótligetet Fót 
részeként kezeljük. Hiszen amikor a Képviselő-testület  a KKK pályázat keretén belül az 
indulásról döntött, pontosan ezért döntött a Fótliget csomópont megépítése mellett, hogy 
szerepeljen a pályázatban. Mert voltak más variációk is. Szerepelt pl. az ÖMV benzinkútnál 
lévő kereszteződés, de Fótligetnél maradtunk, tehát igenis Fót részének tekintjük a területet.  
 
Fábry Béla képviselő:  
A magam nevében szeretném megköszönni a higgadt és tárgyszerű felvetést, azt gondolom, 
hogy akkor, ha mi komolyan gondoljuk azt, márpedig komolyan gondoljuk, hogy Fótliget Fót 
városrésze, akkor azokat a felvetéseket, amiket Ön elmondott, hogy ha a lehajtó ügyében is 
eljárunk, de addig is a lámpát, a gyermekek ügyében az iskolabuszt, a kerékpárutat és az 
illegális szemétlerakás elleni küzdelmet komolyan kell vennünk. Mert ezekkel a tettekkel 
tudjuk bizonyítani azt, hogy valóban Fótligetet valóban Fót részének tekintjük. Köszönöm 
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szépen a felvetést, ezeket az ügyeket én jeleztem, és azon leszek, hogy ezek menjenek 
előre.  
 
Koncz János képviselő: 
Azt szeretném mondani, hogy kisebbségi véleményem volt, amikor ez felmerült, mármint a 
lámpás kereszteződés. Azért volt kisebbségi véleményem, mert a városban kellene előbb 
rendet csinálni a közlekedéssel és nem a Fótligetnél. Elnézést kérek, még jobban megfogja 
a forgalmat, biztos tetszik látni, hogy mi van itt a városban. Nekünk azzal kellene foglalkozni, 
hogy előbb itt a városon belül csináljuk meg a rendet és az elkerülő utat valahogy. Hogy ne 
Fótliget felé menjen a forgalom. Ezért volt kisebbségi véleményem. Nincs semmi probléma 
Fótligettel, de egy pályázatot tudtunk volna beadni útkereszteződésre, és azért javasoltam, 
hogy Fót belterületén csináljuk, ne a külterületen.  
 
Südi Gabriella, Fót, Futrinka u. 9.  
Értem. Ezért javasoltuk az iskolabusz megoldást. Mert szerintünk ezzel is lehetne 
csökkenteni a fóti forgalmat. Ezért is javasoljuk, mert szerintünk felesleges egy nagyon 
költséges lehajtós beruházást végig vinni. Szerintünk elég lenne egy lámpás, zebrás 
kereszteződés, ami jóval kisebb költségű és a forgalmat sem tartja úgy fel.  
 
Koncz János képviselő: 
Azt szeretném a lámpás kereszteződéssel kapcsolatban mondani, hogy maga is tisztában 
van a reggeli forgalommal. Még jobban megfogná a városi forgalmat. Ahogy Csomád és 
Veresegyháza felöl jön, végig áll az egész Dózsa György úton a sor. Egész végig. Most ha 
betesznek egy lámpás kereszteződést, ott csak egy körforgalom lenne jó, az meggyorsítaná 
a forgalmat, hogy gyorsabban bonyolódna le. A lámpás kereszteződés meg fogja fogni, hogy 
az egész városban dugó lesz.  
 
Südi Gabriella, Fót, Futrinka u. 9.  
Jó lehet a körforgalmas megoldás is, csak akkor ki kell alakítani, hogy a buszmegálló ne a 
másik oldalon legyen, mert én úgy tudom, hogy körforgalom mögött és előtt lévő zebrás 
átkelőhelyeknél sokkal több a baleset. Jó lehet egy körforgalom is, én azt gondolom, hogy a 
legjobb megoldás az lenne, ha erről nem csak beszélnénk, hanem tartanánk egy próbát 
hétköznap a Rendőrség segítségével, akkor ahány gyerek átmegy, ott olyankor mintha 
lámpa lenne, leállítanák a forgalmat. Tehát meg kell jegyeznem, hogy még a ténylegesen 
busszal közlekedő gyerekek száma kevés, kisgyerekes családok költöztek ide, az én 
gyermekem is 8 és fél éves, őt még nem engedném át. De nyilván 5-6 év múlva, már sokkal 
több gyereknek lenne az az igénye, hogy egyedül közlekedjen.  
 
Koncz János képviselő: 
Azt tudnám támogatni és javasolni, hogy a buszt, amit tetszett kérni, hogy a gyerekek reggel 
és délután hazavigye. Sikátorpusztán is vannak egy páran, valószínűleg egy busz meg is 
telne. A Polgárőrség szokta biztosítani, hogy szeptemberben 1 hónapig biztosítjuk az 
átkelést a gyermekeknek. De ott nem tudunk egy embert biztosítani reggel és délután, mert 
annyian nincsenek, akik busszal közlekednek.  
 
Südi Gabriella, Fót, Futrinka u. 9.  
Én egy próbát javasoltam, hogy lássuk, hogy ez ténylegesen mennyire tartaná fel a 
forgalmat. Az Örsparancsnok urat is meg kell kérni, és a Polgárőrség is fog segíteni és akkor 
megoldható a kérdés.  
 
Molnár Zoltán, Balassa utca 12/a 
Velem szemben lakik a Németh úr. Mikor lesz ott rend? Kb egy hónappal ezelőtt az 
Önkormányzattól kijött három valaki, benéztek, visszaültek az autóba és nagyon gyorsan 
elmentek onnan. Meg szeretném kérdezni, hogy mikor lesz ott rend. A szél a sok koszt elém 
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hozta, nem győzzük az üvegeket, szigetelőanyagot visszadobálni. Nincs kapu, nincs kerítés, 
ami alumínium és vas volt, az mind eltűnt onnan. De a szemetet nem viszik el.  
A Balassa utca sarkán az aszfalt anyaghibás. Nincs benne megfelelő mennyiségű 
kötőanyag, az biztos. Folyik le az apró kavics. Hogy lehetne ezt megoldani?  
A kukával kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ezek a jóemberek fizetnek egyáltalán 
kukát. Mert minden héten legalább 1 m3-t elvisznek a kukások. De nem csak ott, hanem több 
háznál is van 2-3 kuka. Mennyit fizetnek ők?  
 
Kárpáti Gábor környezetvédelmi csoportvezető: 
Közterület felügyelőkkel már többször voltam kint, az eljárás folyamatban van. Kötelezve lett 
az ingatlan tulajdonosa, hogy a hulladékot szállítsa el. Azóta megtörtént a visszaellenőrzés. 
Ezt nem tette meg, előbb-utóbb végrehajtás lesz belőle, de inkább előbb, mint utóbb. Sajnos 
attól, hogy ő törvénytelenül jár el, nekünk törvényesen kell eljárni, pici türelmet kérünk, 
meglesz.  
 
Koncz János képviselő: 
Többször szóltam, mert én vagyok a 8. sz. körzet képviselője. Többször szóltam a 
hivatalban, kint is voltak, állítólag a bank átvette a házat, és azt lehetne megoldani, mert a 
szomszédokkal is beszéltem, patkány is lehet ott, csak azt lehetne, hogy az ő költségükön a 
Kft eltakarítaná a szemetet. Lebontották a vaskerítést, ami vas volt azt mindent elhordtak 
onnan módszeresen. Ezt csak radikálisan lehet rendbe tenni. Utána a pénzt behajtani rajtuk. 
A másik, hogy elkezdték az útkátyúzás javítását, mert ez ősszel elmaradt. Azért lettek 
ilyenek az utak, már elkezdték csinálni, folyamatosan fog ez menni, mert egyszerre nem 
megy ez. Azért kellett eddig várni, mert a szerződés lejárt az illetővel, aki javította az utat. 
Télen ezt nem lehetett elvégezni a hőmérséklet miatt.  
 
Nyuka Sándor Széchenyi u. 16. 
Polgármester asszony körzetéből vagyok. Az előző ciklusról lehet-e kérdést feltenni. Itt van a 
Képviselő úr, aki ezt intézte. Két témakörben szeretnék, most a kötvénnyel kapcsolatosan. 
Az interneten olvasom, hogy 2 milliárd adóssággal vette át a Képviselő-testület a 
választáskor. 1,3 milliárddal vettük át – hangsúlyozni szeretném. 7oo millió Ft-ot pedig 
fejlesztési célra vett fel az előző Képviselő-testület. Nagyon jó volna kihangsúlyozni, egyrészt 
nem kellett volna 7oo millió, elég lett volna csak 1oo millió a fejlesztési célra. Felesleges volt 
a 2 milliárd.  
A másik, ebben a kérdésben. A Fehér könyvben megkaptuk az MSZP részéről azt, hogy az 
OTP ajánlatot tett arra, hogy két részletben Euróban is képes lett volna nekünk a kötvényt 
kibocsátani. Nem értjük, hogy miért a Hypo Bankkal kellett ezt a szerződést megkötni. Egy 
kicsit fura dolognak tartom.  
Első nagy kérdésem ebben a Képviselő úrhoz, mivel Ön volt akkor az aláíró, és már ez 
harmadik közmeghallgatás, amin felteszem a kérdést, és most tetszett megjelenni, a 
harmadikon. A tíz képviselő kapott-e a Hypo Banktól ezért jutalékot? Ez volna a kérdésem.  
Itt tartom a kezemben azt az ítéletet, amit a Forgács Imre Közigazgatási Hivatal vezetője 
intézett a bíróság felé, hogy az előző ciklusban felmentett két alpolgármestere törvénytelenül 
lett felmentve. Itt tartom a kezemben, ha valaki meg akarja nézni, oda tudom adni. Tehát az 
akkor eltelt 9 hónap ámokfutása, amit Fábry polgármester-helyettes úr csinált, szerintem 
teljesen törvénytelen volt, és fel szeretném itt kérni a mostani ügyvédnőt, és a Képviselő-
testületet arra, hogy ezt az ítéletet folytassák. Mert a 9 hónap alatt, május 5-től megtett 
intézkedések és aláírások mind törvénytelenek. Csak folytatni kellene. Nem értem, hogy ez a 
ciklus miért nem folytatja. Hallom, hogy kikérték az újonnan felállt Közigazgatási Hivatal 
álláspontját. Szeretnénk megtudni, hogy mit ír erről az időszakról. Ahhoz hasonlítanám ezt a 
9 hónapot, most nagyon sokat lehet hallani a rádióban és a TV-ben, hogy autópályákon 
szembe mennek a forgalommal. Ez egy teljesen szembe menő 9 hónap volt. Tudván azt, 
hogy minden törvénytelen, csak felhasználták a jegyzőt. Az általuk törvénytelenül és az Önök 
által megszavazott jegyzővel. Mert addig csak ideiglenes volt.  
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A mostani ciklushoz: nagyon szeretném, és többen beszélgettünk erről, ha visszatérnének 
arra a két faluközpont pályázatra, az ügyvédnőt is szeretném megkérni, hogy kérjenek be 
anyagot, mert nagyon gyanús mindkét pályázat. Nem történt-e visszaosztás. Nem mondom, 
hogy történt, de vizsgálják meg, hogy nem történt-e visszaosztás. Tudni illik, az egyik 12, a 
másik 22 millió Ft felesleges kiadás volt. Állítólag hallom, hogy mindkettő 4o milliónál tart. 
Már akkor mondták az önkormányzati dolgozók, hogy éjjel nappal dolgoztak, csak azért, 
hogy be tudják adni a pályázatot, de már előre tudták, hogy nem fog nyerni a pályázat. Miért 
kellett nekünk ezt az egészet végig játszani? 
Hallottuk az egyik megszólalásában Szabó képviselő úrnak, hogy nem is látták pl. azt a kis 
tornyos épületet, és úgy szavazták meg. Ez az egész egy nagy „humbug.” Szeretném, ha ezt 
a két pályázatot kivizsgálnák.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Kezdeni azzal kezdeném, hogy a város adósságainak felhalmozásában az előző Képviselő-
testületnek nem volt, vagy elenyésző szerepe volt. Annyi szerepe volt, hogy a Fáy Iskolának 
az építése kapcsán, amely egy minket megelőző ciklusban kezdődött el, azzal kapcsolatban 
volt talán emlékezetem szerint egy döntésünk, hogy az a beruházás megvalósulhasson, 
hogy felvegyünk hiteleket. De egyébként az eladósodásban, az eladósodás nagy részében, 
az előző Képviselő-testületnek, tehát a 2006 és 2010. között működött Képviselő-testületnek 
nem volt szerepe. Azt viszont nagyon határozottan szeretném elmondani, hogy a 
visszafizetések tekintetében, amelyek már ránk hárultak, nehézségeink voltak, mert az 
Önkormányzat gazdálkodása, – elnézést, hogy ezt a kifejezést használom – nagyon rossz 
volt, magyarul ez azt jelenti, hogy a működési kiadásai, folyamatosan és jelentősen 
meghaladták a működési bevételeit. És csak úgy lehetett a működési kiadásokat biztosítani, 
hogy nem fejlesztésre, hanem működésre vett fel az önkormányzat hiteleket. Fejlesztésre is, 
korábban ingatlanokat vásárolt a Barackos területén stb, a Fáy Iskola építésére is hitelt 
kellett felvenni. De működési hiteleket is kellett felvenni. E hitelek visszafizetése tekintetében 
késedelemben voltunk, ez azt jelentette, hogy több alkalommal, jelentős összegeket, 1oo 
milliós összegeket nem tudott az Önkormányzat visszafizetni és ezért ezeknek a 
visszafizetését át kellett ütemezni. Ezek a visszafizetési kötelezettségek időben nagyon jól 
láthatóak voltak, nagyon jól tervezhetőek voltak, a visszafizetést amennyiben lett volna az 
Önkormányzatnak pénze, akkor tudtuk volna teljesíteni. De mivel nem volt, azt láttuk, hogy 
2oo8. közepére, végére, amennyiben valami nem történik addig, és itt két lehetőség van, ha 
valami nem történik. Vagy a meglévő nagy értékű ingatlanjaink közül adunk el valamit, 
amiből a bevételt a hitelek visszafizetésére fordítjuk, vagy pedig élve azzal, amivel nagyon 
sok önkormányzat élt, nehéz helyzetben lévő megszorult önkormányzat, hogy kötvényt 
bocsátunk ki. Ha a két megoldás közül valamelyiket nem választjuk, akkor előállt volna az a 
helyzet, hogy képtelenek lettünk volna visszafizetni a felvett kölcsöneinket, ebből az 
következik, hogy a jelzálognak megjelölt ingatlanjainkat, valódi értékük 50-60 %-os leértékelt 
áron, a bankok elvitték volna. Ezt semmilyen körülmények között, a Képviselő-testület nem 
akarta. Ezért még akkor, amikor Szent-Iványi Géza volt a polgármester, 2006-os 
választásokat követően, emlékezetem szerint talán 1-2 tartózkodással, a Képviselő-testület 
úgy döntött, hogy kezdeményezi a kötvény-kibocsátást. Az első döntésünk ez egészen 
biztosan és határozottan emlékszem rá, hogy 1-2 tartózkodás mellett nagyon nagy 
többséggel amellett szólt, hogy a kötvény-kibocsátás folyamatát indítsuk el. A legelső 
szavazásnál, amikor 2oo7. novemberében szavaztunk először, akkor talán 1-2 tartózkodás 
volt.  
Tehát amellett voltunk, hogy kezdjük el a kötvénykibocsátás előkészítését. Az az állítás, 
amely szerint az OTP adott be egy ajánlatot. Egyszerűen nem igaz. Nem felel meg a 
valóságnak. Két bank adott be ajánlatot, az egyik a Hypo Bank volt, a másik a Raiffeisen 
Bank volt. A Raiffeisen Bank, a számlavezető bankunk, úgy adta be az ajánlatát, hogy a 
határidő után 15 perccel érkezett be az ajánlata. Aminek az a következménye, hogy az 
értékelő bizottságnak azt kellett volna mondania, hogy nem értékeli ennek a banknak az 
ajánlatát, mert határidő után érkezett. Megkockáztatom, hogy azért adta be 15 perccel a 
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beadási határidő után, mert nem akart nekünk kötvénykibocsátás ügyében szolgáltatást 
biztosítani. Egyébként egy ilyen komoly, nagy bank, nem hiszem, hogy 15 percet hibázik.  
Az értékelő bizottság egyébként szakmai szempontból értékelte a két bank ajánlatát, és 
minden, talán 2 olyan szempont volt, amiben a Raiffaisen jobb ajánlatot adott be, az összes 
többi szempont alapján a Hypo Bank adott jobb ajánlatot, és összességében is a 
pontszámítás alapján a Hypo Bank ajánlata volt a kedvezőbb.  
Hogy milyen nagyságrendű legyen ez a kötvénykibocsátás, arról vita volt a Képviselő-
testületben, és jelen vannak olyan képviselők, akik amellett érveltek, és egyébként ez az 
érvelés helyes és jogos volt, hogy ne a teljes összegre, a teljes hitelállományunkra adjuk ki 
ezt a kötvényt, hanem csak arra, amelyiknek a konstrukciója, kamatszolgáltatása, 
kedvezőtlen. Van ugyanis a hitelállományunknak egy olyan része, amelyet úgy ítéltek meg a 
szakemberek, és ezt az értékelést elfogadtuk mi is képviselők, amelynek a 
kamatkonstrukciója kedvezőbb a jelenlegi formájában és ezt nem vittük be a kötvénybe. 
Ezért döntöttünk amellett, hogy 1,3 millió Ft hitelt ütemezünk át, gyakorlatilag erről van szó, 
tehát a meglévő hiteleknek az átütemezéséről és 700 millió Ft fejlesztési hitelkeretet 
kezdeményeztünk. Ez is egy közös döntésünk volt, arra gondoltunk – és egyébként ez 
helyénvaló volt – mind a mai napig helyénvaló, továbbra is ezt a helyes döntésnek tartom, 
hogy egy olyan lehetőséghez jutott a város, amivel eddig nem élt, hisz a kötvénykibocsátás 
időszakában a város hitelképessége 1 millió Ft volt. Azaz nulla. Ez abban az időszakban, 
amikor az az esélye adódott a városnak, hogy pályázatokon indulhat, ez az 1 millió Ft-os 
önrészt a nullával volt egyenlő. Ezért arra gondoltunk, abban bíztunk, hogy sok pályázatot 
fogunk tudni majd nyerni. Sajnos csak egy jelentős pályázatot nyertünk, de annak a 
pályázatnak is volt önrésze, és egyébként ezt az önrészt, se tudtuk volna hozzátenni, ha a 
kötvénykibocsátás nem történik meg.  
Tehát a Hypo Bank ajánlata volt a kedvezőbb, két bank adott be ajánlatot, az OTP nem adott 
be ajánlatot, az OTP szakembere azt mondta, ez a szakértői véleményben olvasható mind a 
mai napig, azt mondta, hogy amennyiben a város a gazdálkodásának a rendszerét nem 
alakítja át, akkor lehet, hogy átmenetileg megoldást jelenthet a kötvénykibocsátás, de az 
adósság-spirál megismétlődik. Ezért kérte a Bank, és fogadta el a Képviselő-testület azt, 
hogy egy gazdasági reorganizációs tervet is mellé tett a kötvény-kibocsátás mellé, amely 
több pontból állt. Ennek egy részét sikerült megvalósítani, egy másik részét nem sikerült 
megvalósítani.  
Majd ez a ciklus fogja igazolni, hogy vajon ez a kezdeményezés, így félbeszakadt módon mit 
fog eredményezni.  
A jutalék. Szeretném visszautasítani a feltételezést, és a visszaosztásra vonatkozó 
feltételezést is szeretném visszautasítani. Soha, semmilyen formában, sem jutalék, sem 
visszaosztás kérdése nem történt meg. Nem kaptunk, soha semmilyen formában, semmilyen 
jutalékról és visszaosztásról, egyetlen egy velünk partneri viszonyban lévő céggel, soha 
semmilyen módon nem volt szó. Én erről nem tudok, én ebből nem részesültem, és legjobb 
tudomásom szerint a képviselő-társaim egyike se. És ebben nem csupán csak a velem 
együttműködő képviselők vannak benne, hanem Bartos Sándor, Lévai Sándorné, és mások 
is. Csak azt szeretném mondani, hogy tudomásom szerint egyetlen képviselő sem részesült 
ebből a dologból.  
A magam nevében beszélek, de azt feltételezem jóindulatúan, hogy az összes többi 
képviselőt sem kísérelték meg korrumpálni.  
Az ámokfutás kérdéséről: lényegében egy év volt, vagy tán nem is egészen egy év, amikor 
alpolgármesterként az Önkormányzat munkáját szerveztem és képviselő-társaimmal 
együttműködve tudtuk a város dolgait kezelni, irányítani. Ez alatt az egy év alatt adtunk be 
egy olyan eredményes pályázatot, amiből nagyon sok utcának az aszfaltozása megtörtént, 
Amennyiben ez törvénytelen volt, akkor bontsuk fel az aszfaltos utakat? Ebben az 
időszakban építettük fel és építettük újjá a Kisalagi Közösségi Házat, akkor most romboljuk 
le, mert törvénytelen volt az eljárás? Tehát azt gondolom, hogy ezt az ostobaságot nem lehet 
megcsinálni.  
Egyébként pedig a kötvénykibocsátás kapcsán, ezt egyébként tegnap is elmondtam, ma is 
elmondom, a kötvénykibocsátás kapcsán négy szerv, szervezet hatóság vizsgálta az aláírási 
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jogot. Ebben közjegyzői vizsgálat is benne volt. S a közjegyző is úgy ítélte meg, teljes 
szakmai felkészültségével, hogy van aláírási jogosultságom, érvényes, szabályos, törvényes 
aláírási jogosultságom. Szeretném azt is elmondani, hogy a 2009. évi választási 
kampányban, időközi választási kampányban egy becsületes magyar, gerinces ember jó 
szokása szerint, névtelen feljelentéssel kísérelt meg engem lejáratni és az Ügyészségen 
kezdeményezte az Ön által is említett törvénytelenségeknek a kivizsgálását. Az Ügyészség 
bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította a névtelen feljelentést. Nem 
bűncselekmény hiányába, hanem bűncselekmény gyanújának hiányában elutasította ezt a 
feljelentést.  
Azt is el kell mondanom, hogy Mádly Zsoltnak az egyik fő tevékenysége arra irányult, hogy 
azt a munkát, amit mi itt elvégeztünk, azt semmissé tegye, és jogi eszközöket is igyekezett 
ebben igénybe venni. A Rendőrségen is feljelentett bennünket. A Rendőrség kivizsgálta az 
ügyet, aminek alapján feljelentett bennünket, és megállapította, hogy semmi közünk ahhoz 
az ügyhöz, - a Rakétabázissal kapcsolatos dologról van szó – a minket megelőző Képviselő-
testület mulyasága volt, ami miatt az Önkormányzat nem tudott hozzá jutni ahhoz a 
területhez, és egy magánszemély, vagy egy magánszemély-csoport jutott hozzá ehhez az 
anyaghoz. Egyébként ennek a dokumentációja, nyilvánosan elérhető, ha szükséges, akkor 
az Ön rendelkezésére tudom bocsátani a rendőrségi vizsgálatnak azt a záró anyagát, 
amelyik ezt nagyon pontosan és precízen, részletekbe menően kivizsgálta. Egyébként nem a 
Dunakeszi Rendőrkapitányság, hanem a Pest Megyei Főkapitányságnak a gazdaságvédelmi 
részlege vizsgálta ezt az ügyet. Tehát összességében azt tudom mondani, hogy én személy 
szerint és azt gondolom, hogy a képviselő-társaim, azok is, akik most képviselők, vagy azok, 
akik nem képviselők most, minden vizsgálat elé jó lelkiismerettel és becsülettel állunk. 
Semmi olyasmit nem csináltunk, ami a városnak kárára van, semmi olyasmit nem csináltunk, 
ami miatt szégyenkeznünk kellene, még akkor sem, ha egyesek ránk akarnak pirítani és azt 
akarják bebizonyítani, hogy ez nem helyes, vagy nem volt jó, amit csináltunk. Én azt 
gondolom, hogy mind a mai napig a város abból él, hogy ez a kötvénykibocsátás egy 
lélegzetvételhez juttatta a várost,  és abban bízom, hogy lesz lehetőségünk arra, hogy akár 
ingatlan-fejlesztés, akár jó áron ingatlan-értékesítés kapcsán hozzájussunk ahhoz a 
pénzhez, amiből vissza tudjuk fizetni a korábban felvett hiteleinket. Lesz lehetőségünk arra, 
hogy egyenesbe hozzuk a város gazdálkodását, és végre meginduljon az a fejlődés, amit Ön 
is és mindenki más is joggal elvárnak az Önkormányzattól.  
 
Szent-Iványi Géza, Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője:  
Megpróbálok címszavakban helyre rakni dolgokat, amit Fábry képviselő úr itt elmondott. A 
helyrerakással a költségvetést, hogy ez a ciklus helyre rakja, ezt meg lehetett volna mutatni, 
hiszen ha a 2006-os választások utáni Képviselő-testület úgy járt volna el, ahogy én azt 
előterjesztettem, nem kellett volna ezt az ámokfutást végig vinni, amit Fábry Béla vezetése 
alatt, azok a képviselők tettek.  
Számokat mondok először. Mindenki tudja, hogy 2007. június 27-én egy Kt döntés 
következtében a polgármesteri tisztségem gyakorlása megszűnt. Nem térek ki a különböző 
bírósági határozatokra és döntésekre, meg ítéletekre, mert azt talán már mindenki tudja. De 
ebben az időpontban Fót város hitelállománya 1 milliárd 260 millió Ft volt. Ennek a fedezete 
pedig – a számokat plusz-mínusz kell érteni, mert fejből nem emlékszem ezekre, tehát 
nehogy valaki belekössön, hogy nem pontosan mondom, de kb ez az összeg volt a 
hitelállomány – azok a bizonyos önkormányzati ingatlanok voltak, amikre rá voltak terhelve. 
Ebben az időszakban született egy pár előterjesztés-tervezet, amelyik ott volt a Képviselő-
testület előtt, illetve a Polgármesteri Hivatalban. Úgy, mint pl. ingatlanhasznosítási 
koncepció, az ingatlanokat bekategorizáltuk, hogy milyen módon lehetne hasznosítani, és 
ezt a hitelállományt lecsökkenteni, úgy ahogy jobb helyeken szokták. Ezt a hitelállományt le 
tudtuk volna kellőképpen csökkenteni, úgyhogy utána fejlesztésekbe kezdjünk. Ez a 
hitelállomány pedig úgy jött össze, hogy az előző ciklusokban felvett különböző 
fejlesztésekre, működésre fordítottak, amiben részt vett minden korábbi Képviselő-testület, 
minősített többségű szavazattal. Ez azt jelentette akkor, hogy 1o szavazat szükséges a 
minősített többséghez. És ha valaki ismeri az akkori Képviselő-testületek összetételét, ebben 
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benne voltak jobb, baloldal, civilek, minden képviselő. Abban az időben, csak azért térek erre 
ki, mert Fábry képviselő úr azt mondta, hogy 2006-tól volt képviselő, viszont az előző 
ciklusokban ő volt a mindenkori MSZP frakció tanácsadója, pl. a 2002-2006 évi ciklusban is. 
Tehát ezeket a tanácsokat megadta az MSZP frakciónak is, akik viszont elfogadták a 
hitelfelvételeket az 1 milliárd 26o millió Ft hitelállományhoz.  
Tehát ezt a hitelállományt lehetett volna csökkenteni, hiszen ott volt a testület előtt az anyag. 
Ezt közösen dolgoztuk ki bizottsági üléseken, akik ott voltak, talán emlékeznek rá. Ez le lett 
söpörve az asztalról, mert jött a kötvény-kibocsátás. Ez már 2007. június 25. után történt. 
Engem akkor megkeresett a Hypo Bank képviselője, és ajánlkozott kötvénnyel, hogy az ő 
bankja megoldja ezt a kérdést. Tehát a Hypo Bank kereste fel az önkormányzatot, személy 
szerint engem, és elmondta az ő verzióját, és én mondtam neki, hogy nem szerencsés dolog 
a kötvény-kibocsátás. Akkor én ennek utána néztem, és ajánlásként is, akkor már több 
fórumon is elhangzott, hogy nem a kötvénykibocsátással kell megoldani ezeket a 
kérdéseket. Történt egy pár jelenet ebben az időszakban, Fót Város Polgármesteri 
Hivatalában. Mivel nem fogtam ezt az ajánlatot, egyik nap a szokásos utamat tettem a 
hivatalban, és a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő teremébe mentem be, ahol népek 
gyülekeztek. Megkérdeztem, hogy mi lesz itt. Fábry Béla és más képviselőtársak voltak ott, 
és a Hypo Bank vezetőjével egy kis fórumot szerveztek. Kérdeztem, hogy ezt ki szervezte? 
Én magam nem tudtam róla, és valaki a hátam mögött megszervezte ezt a bizonyos fórumot, 
ahol képviselők és sokan mások voltak. Tehát nem is érdekelte Fábry Bélát, hogy én mit 
beszéltem a Hypo Bankkal. Gondoltam, hogy neki más koncepciója volt, mint ahogy be is 
bizonyosodott. Én nem akarom a Hypo Banknak, illetve a kötvénynek a dolgait elemezni, 
hiszen ezt már sokszor megtettünk és tudjuk, hogy mi lett a hatása.  
Mondtam, hogy címszavakban akarok a dolgokhoz hozzászólni. Tehát a hitelállomány 
kiváltására megvolt az ingatlanfejlesztési koncepció. Azt hallottuk az előbb Fábry Bélától, 
hogy a mostani ciklusban, az ingatlanfejlesztésekből fogjuk ezt a nagy hitelállományt 
törleszteni. Egy ciklust elkésett ezzel Fábry úr.  
A részletekbe azért nem kívánok belemenni, mert akkor további listát is mondhatnék, hogy 
Kisalagi Közösségi Ház, azt a korábbi Képviselő-testület mindig leszavazta, amikor én 
bevittem ülésre. És, majd amikor én már nem voltam Polgármester, akkor sikerült ezt a 
kérdést megoldani, aminek nagyon örülök, jó lenne ki is használni azt a közösségi házat.  
A Rakétabázissal kapcsolatban: Ezt a Rakétabázis dolgot lehetne elemezni, azt is lehetne, 
hogy hogy került tényleg ilyen szituációba, és az önkormányzatnak milyen felelőssége van 
ezzel, ebben teljesen igaza van a Képviselő úrnak. És azt is meg lehetne vizsgálni, hogy 
hogy került ki az önkormányzat hatásköréből, hogy tudni illik az 1998-as és 2002-es 
ciklusban akkor még a Honvédelmi Minisztérium kezelésében volt a bázis is, jeleztük, hogy 
az Önkormányzat igényt tart rá és azt is jeleztük, hogy milyen célú hasznosításba lehetne azt 
besorolni. Nem az önkormányzat volt ott a hibás. Ezt váltig állítom, pontosabban nem a 
Képviselő-testület. Lehet, hogy az Önkormányzat részéről történtek mulasztások, ezt 
érdemes lenne kibogozni, de ebbe most nem kívánok belemenni. Ennyit a számokról, 
egyébként minősítem azzal Fábry Béla hozzászólását, amit hallottunk a tegnap a fórumon, 
lehet, hogy nagyon jó történelem-tanár, de nagyon rossz matematikus.  
 
Lévai Sándorné képviselő, a PFB elnöke:  
Az igaz, hogy ez a fórum a lakosok számára szerveződött, hogy ők elmondják a 
problémáikat, és mi belekeveredünk itt tisztázandó kérdésekbe. Azért nem szeretném, ha 
úgy mennének el a lakosok haza, hogy itt csúsztatások és félreértések maradnának meg az 
emlékezetükben. Nagyon röviden szeretném elmondani, hogy a működésre felvett hitelről a 
Képviselő úr elfelejti megemlíteni, hogy 2oo3-ban vette fel az első hitelt működésre az 
önkormányzat, ami annak a kerek évnek a fordulója volt, amikor is az MSZP-SZDSZ által 
vezetett országban az önkormányzati normatívákat lecsökkentették, a pedagógus béreket 
felemelték 5o %-kal és ehhez nem adták hozzá a megfelelő pénzösszeget. Így került sor 
arra, amikor a teljes év kihatásáról szó volt, hogy az önkormányzatnak működési hitelt kell 
felvenni. Az adósságállományról. Az a legnagyobb probléma és a legnagyobb bűne az előző 
tízeknek, hogy meg sem próbált más módot keresi arra, hogy kikerülje a csődöt, vagy a 
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fizetésképtelenséget. Nem próbált meg ingatlant értékesíteni, pedig 4,5 milliárd értékű 
ingatlana van az önkormányzatnak, amikor Bartos Sándor alpolgármester úr elmondta, hogy 
vevő van az alagi területre, akkor mindenki legyintett egyet, és nem vette komolyan, hogy 
üljünk le tárgyalni. Meg sem próbálta a hitelállomány átütemezését, hogy egy kis levegőhöz 
jusson a település. Megtörtént a kötvénylejegyzés. Az 1,9 milliárd tartozás helyett, mert 1,3 
milliárd volt a tartozás, 87o millió volt a CIB hitel az iskolára, helyett, jelen pillanatban van 3 
milliárd 870 millió Ft hitelünk, hiszen a kötvény az a CHF miatt 145-ról 222 Ft-ra emelkedett 
meg, a CIB hitel az maradt.  
Megkötötték Magyarország szerintem legelőnytelenebb kötvényszerződését, tudni illik maga 
a kötvény végrehajtása is nagyon érdekes volt, mert 40 milliót élből ki kellett fizetni a 
kezelésre és a különféle technikai dolgokra. Azon kívül belesöpörték a kötvény alá azokat az 
összegeket, az előbb említett kisalagi Közösségi Házra nyert kamattámogatott összeget, a 
17 milliót, amit úgy nyertünk, hogy kamatot nem kell rá fizetni, ezt a pénzt fel sem vették, és 
belesöpörték a kötvénybe, úgy, hogy most fizetjük utána a svájci frank alapú kamatot.  
Azon kívül volt még 3 olyan kisebb tétel, aminek lejárt volna a fizetési határideje. 2010 és 
2011. körül, ehelyett beletették és majd most 20 évig fizetjük svájci frank alapon. Valami 
nagyon előnytelen volt a szerződés. Ehhez a ponthoz azonban még el kell azt is mondjam, 
hogy az a bizonyos független szakértő a Hermes Holding képviselete, akinek az lett volna a 
dolga, hogy végig járja az összes pénzintézetet és bekérje az ajánlatot erre a 
kötvénykibocsátásra, hát ettől a két banktól tudott beszerezni ajánlatot. És mit ad Isten, 
lezárult a kötvényjegyzés, a vagyonkezelésre létrehozott Kft-ben az úr felügyelő bizottsági 
tagságot nyert. A független szakértő. Nem tudom, kellőképpen hangsúlyoztam-e a dolog 
ellentmondásosságát. A Hypo Bank kiválasztásához még egy mondatot hozzá tennék. Szó 
sem volt még kötvénykibocsátásról, semmi egyébről, Móczárné a választások után két 
hónappal már a Hypo Bank nevét kukorékolta anélkül, hogy ez bármilyen módon előkerült 
volna, még először nem is értettem, hogy miről szól, aztán később összeraktam a dolgokat. 
Az utolsó, amit szeretnék még megjegyezni, hogy felmerült az, hogy kaptak-e a képviselők 
jutalékot, mi is kijelenthetjük, hogy nem kaptunk jutalékot, de egy dolgot azért szeretnék 
elmondani, hogy a 2 milliárd Ft felvétele után a költségvetésben bevételként 16 millió Ft-tal 
kevesebb került beállításra. Amikor a kérdést feltettük, hogy mi ez a 16 millió, akkor azt a 
választ kaptuk, hogy a valuta elszámolási különbözeti költség, vagy valami ilyesmi. 
Elgondolkodásra adott alapot ennek a 16 milliónak a hiánya. Ehhez a kötvényhez és 
tartozáshoz ezeket a kiegészítéseket szerettem volna hozzátenni, mert én úgy gondolom, 
hogy így kerek a dolog.  
A bankok nem arról híresek, hogy alulra lövik be az értéket, én most nem tudom 
megmondani, hogy pontosan mennyi, de négy komoly területet kértek fedezetként. A 
szerződésben az is benne van, hogy amennyiben valamilyen ok miatt a területnek az értéke 
csökken, akkor jogukban áll, hogy újabb területek bevonását kérjék. Sőt, ha ezekre a 
területekre bármilyen felépítményt szeretnénk felépíteni, akkor kiterjed a bank felügyelete 
ezekre a felépítményekre is, ezeknek a területeknek a hasznosítását mi mindenhez a 
banknak a hozzájárulása kell. Több dolgot tudnék még elsorolni, kötvényből a mai napra 
nem készültem, ezt az emlékeimből szedtem elő, de amikor azt a kijelentést teszem, hogy 
előnytelen volt a Hypo Bankkal kötött szerződés, akkor én ezt pontosan meg tudom 
indokolni. Hogy mik azok a tételek, amelyek ezt a véleményemet alátámasztják.  
 
Tóth András Deák u.  
A Képviselő-testülettől és Borikától kérdezem, hogy ha ez valós amit elmondott, lesz-e 
valami következménye, felelősségre-vonás kapcsán, és mikor ?  
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Csak a tisztánlátás és tájékoztatás végett, Fábry Béla volt alpolgármester úrhoz szeretném 
jelezni, hogy mindig azt mondja, hogy ők csak hasznot hoztak a városnak. Arról nem beszél, 
hogy egy ügyvédi irodát megbíztak 7 millió Ft feletti összeggel az átszervezésért, aminek 
folyamán kifizettünk 43 millió Ft-ot a dolgozóknak kártérítés címén megegyezés formájában, 
mert ez lehetett volna lényegesen több is. Az, hogy valami jót is tettek a városért? Azért 
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vagyunk képviselők, hogy a lakosságot kiszolgáljuk, valami jót is csináljunk. Nem csak 
rosszat. Ön csak mindig a jókat mondja, holott mást sem csináltak, ha összeadjuk a milliókat, 
27 millióért egy városi pályázatot buktunk el, mert 7,2 millióért hozott ide a tizek csapata egy 
olyan pályázatírót, aki nem sikerdíjért pályázott, hanem fix összegért. Ki lett fizetve, meg kell 
nézni műszaki tartalommal nem megtöltve adtuk be a pályázatot. Ez Fábry Bélának nagyon 
jó, ő mindent megtett a városért. Meg akarom kérdezni tőle, hogy akkor ezt hogy érti. Mondja 
el nyilvánosan, hogy ez a 7,2 millió Ft hogy került ki ? A Fáy Iskolában, amikor az ÁSZ 
ellenőrizte az iskola utolsó számláját is, ide hozta egy ismerősét 5 millió Ft-ért, hogy nézze át 
a teljes számlát. Az nem csinált mást, mint egy titkárnőt felvett, a számlamásolatot átvette, 
és ezért kifizettünk 5 millió Ft-ot. Ebből a pénzből egy fél utcát meg lehetne építeni mai áron 
is. Akkor mi az, hogy 13 utcát megcsináltak? Elkészült – pályázat útján. Nem az Ön csapata 
pályázott, hanem a Földi Pál hozta ide azt a pályázatírót, aki el is nyerte a pályázatot. A 
Rakétabázist is azt mondta az előbb, hogy az előző ciklusban, az előző Képviselő-testület. 
Igen, amikor annak idején kellett, a kárpótlás során beadta rá az igényt. De sajnos máshol is 
vannak olyan emberek, mint Ön, akiknek előnyük van abból a szempontból, holott ezt a 
városnak kellett volna a kárpótlás során elnyerni. Viszont ezt a tízek csapata, az Ön 
aláírásával hitelesítette, hogy ezt a területet lakóövezetté átminősítette. Ezt nem az előző 
testület, nem a mostani, hanem Önök csinálták.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Egy dologban Lévai Sándornéval maximálisan egyetértek, hogy a Közmeghallgatás az nem 
választási kampány a szónak abban az értelmében, hogy a volt polgármester, volt és 
jelenlegi képviselők egymást kutyázzák. Szeretném Bartos Sándornak is mondani, hogy a 
választási kampány befejeződött már, és attól, hogy sokszor elmondja, hogy én ilyen, olyan, 
amolyan vagyok, attól az ég világon semmi nem fog változni, mert ön is képviselő, én is 
képviselő vagyok és a város polgárai pedig arra kíváncsiak, hogy mikor lesznek a kátyúk 
megcsinálva, lesz-e gyalogátkelőhely, lámpás kereszteződés a Fót-ligetnél. Lehetne sorolni 
azokat a problémákat amelyekkel itt vannak, de azt kell, hogy mondjam, hogy kénytelen 
vagyok ezekre a nemtelen vádakra válaszolni.  
Az első dolog, soha nem mondtam, sőt mindig kihangsúlyoztam, hogy helyénvalónak tartom, 
hogy annak idején a Képviselő-testület, a 2006. előtti, hiteleket vett fel annak érdekében, 
hogy földeket tudjon vásárolni. Helyénvaló dolognak tartom, sőt még azt is hozzáteszem, 
hogy még többet kellett volna vásárolni. De nagyon rossz dolognak tartom, hogy ezekkel az 
ingatlanokkal azóta nem történt semmi. Mert ezeknek az ingatlanoknak az ára emelkedett. 
Tehát nem csak azt a pénzt fizettük ki ezekre az ingatlanokra, amelyeket vételárként 
kifizettünk, hanem az is hozzá tartozik ehhez az összeghez, amit azóta a hitelekre kamat 
formájában kifizet. Tehát helyes volt az ingatlan-vásárlás, de az nem volt helyes, hogy 
ezeknek az ingatlanoknak az értékesítésére nem volt előkészítő munka, illetve nem volt 
értékesítés. Ezt tehát egy nagyon fontos dolognak tartom. A másik nagyon fontos dolog, az a 
2007-2008-as időszakhoz kötődik. Az a cég, amelyiket az önkormányzat megbízott, hogy 
járja végig az összes bankot, amelyikkel mi hitel-szerződéses kapcsolatban vagyunk, és 
mindegyik banktól kérjen véleményt, hogy egyrészt egy ilyen kötvénykibocsátásba részt 
venne, vagy sem, illetve mi a véleménye az önkormányzat gazdálkodásáról, tehát az összes 
bankot végig járta és minden bank képviselője elmondta, hogy nagyon nehéz helyzetben van 
az önkormányzat, nem csak azért, mert rosszul gazdálkodik, hanem azért, mert már 2007-
ben látszott és ezt szó szerint az Amerikai Egyesült Államok ingatlanpiaci válsága 
amelyiknek begyűrűző hatása lesz a hitelpiacra is, és ez 2oo8-ra be is következett. Tehát 
2008-ban sem Fót városa, sem egyetlen önkormányzat nem volt alkupozícióban a 
bankokkal. Mert a hitelválság következtében a hitellehetőségek beszűkültek. Mert mi 2oo7-et 
megelőzően bőven volt forrása a bankoknak hitelezésre, és nagy örömmel adták is ezeket a 
hiteleket. 2007. fordulójától kezdődően beszűkült ez a lehetőség, és az ingatlanpiac is 
beszűkült és az ingatlan értékesítés is elnehezült. Ha ezt nekem kell elmagyarázni Bartos 
Sándornak, hogy 2008-tól az ingatlan értékesítés nehézséget okozott, akkor nagyon nehéz 
helyzetben vagyok én is, de Bartos Sándor is nehéz helyzetben van. Egyszerűen lehetetlen 
volt jó áron értékesíteni az ingatlanjainkat. Egy alkalommal valóban megjelent Bartos Sándor 
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az egyik képviselő-testületi ülésen, már nem emlékszem pontosan, de ez 2oo8. nyara 
környékén volt, és napirend előtti hozzászólás keretében elmondta, hogy talán lesz 
érdeklődő, de semmi nem lett belőle. Semmit nem mondtál Sanyi, hogy mi ez a cég, milyen 
ajánlatot tett, csak azt mondtad homályosan, és elő lehet venni a jegyzőkönyveket, hogy van 
érdeklődő arra a 14,5 ha-ra, amelyeket érdemes lenne értékesíteni. Nekünk viszont nem arra 
volt szükségünk, hogy majd valaki, valamilyen ingatlanunkat megvegye, mert nagyon 
pontosan és világosan 2008. szeptember 1-én fizetési kötelezettségeink voltak. S a fizetési 
kötelezettségeinket teljesíteni kellett, mert ha nem teljesítjük, akkor a bank viszi a földet, ami 
zálognak le volt adva. És ezt nem akartuk, semmilyen körülmények között. Nem tértem ki 
arra, hogy mi volt az oka annak, hogy hiteleket kellett felvenni, mert azt gondolom, hogy az 
az ok, amit elmondott, az lehetséges, a sok ok között az egyik. De legalább annyira fontos az 
OTP Bank önkormányzati ügyekkel foglalkozó képviselőjének az a megjegyzése, amelyik a 
Hermes anyagában megtalálható, amelyik arról szólt, hogy a város gazdálkodása rossz, a 
szónak abban az értelmében, hogy a működési kiadásaink folyamatosan meghaladják a 
működési bevételeinket. És alapvetően ezen kell változatni. Ami a svájci frank kérdését illeti, 
arra meg azt tudom mondani, hogy 2008-ban valószínű, ha valaki közülünk látta volna azt, 
hogy a piaci mozgások, hogyan és milyen módon alakulnak, látta volna azt, hogy akár a 
svájci Frank, akár az Euró, ilyen mértékben mozdul el az akkori árhoz képest, akkor 
valószínű, hogy a közgazdasági Nobel-díjat oda kellene ítélni neki. Ezt 2007-2oo8. nyarán 
pontosan senki nem látta. Senki nem tudta. És ezért azt gondolom, hogy azt a szemünkre 
vetni, hogy az akkori hitel átütemezés, az akkori kötvénykibocsátás most mennyit ér, és 
hogyan változott, erre azt gondolom, hogy ez nem valós. Arra a közbevetésre, Tóth úrnak 
arra a kérdésére és Szabó Mihálynak arra a közbevetésére, hogy na majd itt lesz valami 
elszámoltatás, erre azt tudom mondani, hogy persze látjuk azt az országos politika szintjén 
is, hogy minden eszközt a hatalmon lévők megragadnak ahhoz, hogy a politikai ellenfeleiket 
a bíróság elé állítsák. Én erre azt tudom mondani, hogy én állok elébe.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Szeretném azt elmondani, hogy ma egy közmeghallgatásra jöttem ide, ami emlékeim szerint 
úgy kéne, hogy működjön, a lakosság kérdez, mi pedig röviden, vagy bővebben válaszolunk. 
Nekem ahhoz, hogy Fábry Béla hülyeségeit,  és időnként hazugságait hallgassam, elnézést 
kérek mindenkitől, se időm, se pedig gyomrom nincsen, úgyhogy én most távozom, mert úgy 
látom, hogy ez nem fog megváltozni.  
 
Tóth András Deák u.  
Ön egy kicsit félremagyarázta azt a kérdésemet, amit én a Borikának feltettem. Nem Önre 
vonatkoztattam, sem a többi képviselőre, hanem azt kérdeztem, amit Ön félremagyaráz, 
szokásához híven, hogy lesz-e, amennyiben igazak, a Borika által elmondottak, a kötvény 
stb. kapcsán, sőt amennyire igazak, amit Bartos Sándor elmondott, hogy lesz-e felelősségre-
vonás. Erre kaptam azt a választ, hogy lesz, erre mondtam, hogy és mikor? Erre kaptam azt 
a választ, hogy idén.  
Egy kérdésem van Ön felé, de csak igennel, vagy nemmel feleljen. Nem kell a szocialista 
körbe duma, igennel, vagy nemmel, mert erre a kérdésre lehet válaszolni. Igazak-e azok az 
állítások, amit a Borika és a Bartos Sanyi említett, igen, vagy nem? Nem kell a 
szakszervezeti ékes körmondat.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Azt gondolom, hogy az előzőekben elmondtam a válaszomat, erre a kérdésre sem igennel, 
sem nemmel nem lehet válaszolni, mert van benne igaz is, amit elmondtak, és van benne 
olyan is, ami nem igaz. Egyébként pedig azt, amit Szabó Mihály úr elmondott, ha szabad a 
tegnapi napra is visszautalni, amit Pozderka Gábor is elmondott, szeretném itt a 
közmeghallgatás keretében is nagyon határozottan és nagyon egyértelműen visszautasítani. 
Nevezetesen azt, hogy én időnként hazudok, ezt szeretném visszautasítani. Erre azt tudom 
mondani, hogy aki nem tud érvet érvvel szembeállítani, az bélyeget, minősít, címkéz. Az 
indulatosan próbálja a másik embert megsérteni, minden érvet szívesen meghallgatok, 
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minden érvre válaszolok, de ezt a durva, el kell mondanom, és elnézést a minősítésért, ezt a 
primitív megszólalást visszautasítom.  
 
Tóth András Deák u.:  
Fábry úr, Ön minősítette először az embereket. Azt mondta, hogy ez kampánybeszéd. Szó 
nincs kampánybeszédről.  
 
Nyuka Sándor, Széchenyi u:  
Nagyon szeretnénk, ha a jelenlegi Képviselő-testület 2013-ban kezdődik az újabb 
nagytőketörlesztés. Ha addig 2-3 alternatívát kidolgoznának, hogy hogyan lehetséges ezt a 
hatalmas 3,3 milliárd adósságot ledolgozni. Tehát 2-3 alternatívát kidolgozni. Ha az egyik 
nem jön be, akkor a másik. Ha a másik nem jön be, akkor a harmadik. Szeretném mondani a 
körzetben, hogy sokan jönnek a szennyvíz ügyben. Azt már fel se mertem tenni, hogy 84 
milliót az előző ciklusban megszavaztak, és eltűnt a 84 millió. Erre az 5 utcára, hogy hol 
van? Nagyon szeretnénk, ha megvalósulna, mert nagyon sokan várják már a 
szennyvízelvezetést. A Széchenyi utca és környéke sajnos még nincs meg. Nagyon várjuk. 
A 1oo eFt-unk már 277 eFt-ra duzzadt, 1o éve van befizetve és már visszautalták a 
Vízműveknek a banktól.  
 
Mátrai  Sándorné Károlyi I. u. 36. :  
A csatornáról érdeklődnék, hogy ezzel hogy állnak? 
A csapadékvíz-elvezetés előttünk nincs megoldva, a 34-es sz háznál ott van. Gondolom, 
valahol a festékes és a Béresék között átmegy a Gyeribe, alul. Oda folyik át, és nálunk nincs 
megoldva.  
A temetőben miért nincs konténer? Jó, hogy nem mindig jár az ember, de azok az öreg 
nénik, nem tudom hová viszik a szemetet, de még menni is elég nekik.  
Akkor a szeméttel kapcsolatban nem csak nekem, de sokszor nincs is egy kuka szemét. 
Nem lehetne-e egy kompromisszumos megoldást találni, mert az emberek elégetik a papírt, 
a műanyagot, és mindent. Nincs annyi szemét, hogy ezen nem lehetne-e változtatni? 
Soknak tartom a 240 l-t.  
Az utazás: mi bejöttünk a dunakeszi képviselőhöz az utazás miatt, mert elképesztő, amit a 
sofőrök műveltek akkor, és tényleg már, csak a gázt kéne kiengedni, mert olyan állapotok 
voltak, hogy elképesztő. A nyomorék nénire ordított rá a sofőr, hogy miért nem megy arrébb? 
A galgamácsai buszon pedig elől álltak, hogy úgy tűnjön, mintha tele lenne. Kértük, hogy 
legalább a csúcsidőben, abban a két órában, meg amikor a diákok jönnek, legalább akkor 
egy plusz buszt tennének be. Meg mi az, hogy átmegy Fóton és nem áll meg. És nem veszi 
fel az utast. Ha Pesten ezt megcsinálná, meglincselnék az emberek. Menjen akkor az új 2-
esen. Aki nem utazik, annak fogalma sincs mi ez? 100 ember alá is írta a panaszt. Kaptunk 
választ, nem írtak benne jogszabályról, nem tudta megalapozni, hogy miért nem?  
 
Szent-Iványi Géza Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezető igazgató:  
Temetőben van konténer, folyamatos szemétszállítás. Egy helyen gyűjtjük a szemetet, ha 
nincs is ott a konténer, összegyűjtjük és elvisszük. Sűrítjük a konténerek számát, ha kell.  
A közmunkásokkal kapcsolatban a Kft 1o fő közmunkást kap, akik ütemezve kerülnek 
hozzánk. A településen olyan feladatokat fognak végezni, amelyiket amúgy is végezzük. A 
közparkok ápolását, szemétszedést, temető gondozást, olyan feladatokat, amelyek a 
lakosság közérzetét javítja.  
Csapadékvíz-elvezető árkokkal kapcsolatban: a település több pontján karbantartjuk, 
tisztítjuk az árkokat és az átfolyó rácsokat javítjuk, tisztítjuk.  
Ha valakinek van ilyen észrevétele, akkor a Kft telefonszámán beadhatja a panaszát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ha nincs több kérdés, akkor a mai közmeghallgatást bezárom.  
 


