
13/2011. számú 
JEGYZŐKÖNYV 

 
 
Készült Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. április 27-én 17.37 perc kezdettel 
(a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében) megtartott rendkívüli, nyílt  üléséről 
 
Jelen vannak: a csatolt jelenléti ív alapján 
 
Napirend: lásd a csatolt meghívó szerint 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Szeretettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésen. Polgármester asszony betegsége 
miatt a mai testületi ülést én fogom vezetni. 
Megállapítom, hogy 10 fővel a Képviselő-testület határozatképes, az ülést ezennel 
megnyitom. 
 
A napirendi pontokra teszek javaslatot. A kiküldöttekkel ellentétben azzal a különbséggel, 
hogy javaslom 1. napirendi pontként a meghívóban szereplő 2. napirendi pontot (144. sz. 
anyag) előre venni, mivel jelen van a Biztosító ügyintézője. 
Van-e hozzászólás a napirendi pontokkal kapcsolatban? 
 
Amennyiben nincs, szavazásra bocsátom a módosítást a napirendi pontok sorrendjében, 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A napirendi pontokról egyben kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 
1.sz.napirend: Előterjesztés az Önkormányzat újrakötend ő vagyon- és 
felelősségbiztosításának kiválasztásáról (144. sz. anyag)  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A legutolsó Generáli-ajánlatban még nincs benne a kátyúkár önrész összege. Megadom a 
szót a biztosítási brókerünknek. 
 
Jankovics Richárd Invest Bróker: 
Az utolsó PFB ülésen az volt a kérés, hogy a vezető ajánlatokat újra tárgyaljuk, tehát az 
Aegon, ill. a Generáli Providencia jelenlegi szerződéskezelő biztosítóval vegyük fel a 
kapcsolatot. Ennek a lényege az volt, hogy a Generáli, ill. az Aegon ajánlatot egyforma 
döntési pozícióba hozzuk. Ez arról szólt, hogy a biztosítási összegek egyformák legyenek, ill. 
amennyiben a Generáli hajlandó további engedményt tenni a biztosítási szerződés 
kezelésére, akkor csökkentse a felelősség önrészesedését. Ezek történtek meg. A biztosítási 
összeg ugyanannyi lett az Aegon Biztosító ajánlatában is, egyforma a Generálival, ill. a 
Generálival folytatott utolsó egyeztetés alapján született meg az a döntés, hogy a 100 E Ft-
os önrészt lecsökkenti 25 E Ft-ra. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Mindenféle kárnál, vagy a kátyúkár esetén? 
 
Jankovics Richárd Invest Bróker: 
Általános, igen 10 %, de minimum 25 EFt-os általános önrészesedéssel. Az Aegon-nál ez 10 
%, de minimum 10 E Ft. A döntés arról kell, hogy szóljon, hogy az Aegon-nál van egy 
magasabb káronkénti és évenkénti kifizetés, míg a Generálinál ez alacsonyabb. 
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Természetesen ez abból adódik, hogy 3 év alatt a kezelt károkkal kapcsolatban megismerték 
ezeket a történeteket, mik voltak a leggyakoribbak, ill. milyen károk keletkeztek. Ennek 
fényében állapították meg ezt az alacsonyabb kárkifizetést, viszont a felelősségbiztosítás 
több részből áll. Az Aegonnál és a Generálinál is természetesen szét van bontva 
kockázatokra, és ezeken a kockázatokon belül is vannak más limitösszegek. Kettőben 
magasabb, rendezvényszervezői, ill. a kátyú- és sorfa károknál magasabb a Generálinak a 
limitösszege, tulajdonképpen duplája, mint az Aegonnál. Itt előnyre tesz szert ez az ajánlat. 
Másban differencia tulajdonképpen nincsen, a biztosítási összegek, vagyon-önrészesedések 
megegyeznek. A döntésben még az játszhat szerepet, hogy a Generálit megismertük, hogy 
a bejelentett károk rendeződtek, itt gondolok az összes vagyonkárra, ill. felelősségre. Egy 
nagyobb van még függőben, ez a bérbe adott postahivatalnak a kárügye, ami egy majd 800 
E Ft-os tétel. Ez tulajdonképpen a Generálinál elfogadott, tehát a kifizetésével nem lenne 
probléma, itt az Önkormányzat felelőssége és nyilatkozata megszületik, ennek fényében 
lehet majd ezt igénybe venni, ill. a térítését kérni. A vagyonkároknál minden térült, sőt 
nagyon jó indulatú volt a biztosító kárszakértője. Pl. a Művelődési Háznál is ahol elég rossz 
állapotok vannak, ott is a beázási károk is térültek, elég korrekt kárrendezést tapasztaltunk. 
A tudnivaló még a fedezetbevonással kapcsolatban annyi, hogy az Aegonnak a felmérés 
elvégzése az első feladata, tehát itt az épületeket tapasztalat szerint az 500 M Ft felettieket 
fogják szemlézni. Nagy probléma nem adódhat, mert itt az iskola került szóba, ami teljesen 
új állapotú. Annyit kell még tudni, hogy az Ifjúsági Ház – ami nagyon rossz állapotban van – 
ez már az évek alatt beigazolódott, hogy sok konstrukciós hiba is van. Itt a kártérítést már 
nem tudjuk igényelni a Generálinál, mert folyamatos, sorozatkárok következnek be. Ezt 
valószínűleg az Aegonnál is tapasztalni fogják. Ennek az épületnek a folyamatos 
karbantartását meg kellene oldani. 
Árban a Generáli alacsonyabb, picit magasabb az Aegon, ez alig pár százalékos, döntően 
nem befolyásolja ezt a kérdést. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Amennyiben nincs több kérdés, hozzászólás, a PFB véleménylapján szereplő határozati 
javaslata szerint a Generáli-Providencia Biztosítóval megkötendő biztosítást javasolja. Mivel 
ez a biztosítási díj 1.887.631 Ft, évente a költségvetésünkben pedig 1.800 E Ft van erre 
beállítva, a többletköltség 2011. évi költségvetés 4/a melléklet IV. 2.2. Céltartalékok 
Működési tartalék sora terhére a költségvetési rendelet soron következő módosításakor 
építesse be a 2011. évi költségvetésbe. 
Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Bukta képviselő úr nincs jelen a szavazásnál, tehát 9-en vagyunk, határozatképesek és 
egyhangúlag elfogadtuk a határozati javaslatot. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Nem a szavazást befolyásolja, ezért kértem utólag szót. Szeretném megkérdezni a 
jogászunkat, hogy ha május 1-től új szerződést kötünk a Biztosítóval, az előző 
polgármesternek az utakra és a kátyúzásra adott nyilatkozata érvényét veszti, vagy vissza 
kell vonni, vagy kell-e valamit ezzel tenni? 
 
Szotyori Judith ügyvéd: 
Az én álláspontom szerint a jövőre nézve az új szerződés tartalmazza a kátyúkat. A korábbi 
pedig – maga a szerződés – nem tudom, hogy minden teljes körű volt-e, és tartalmazta-e a 
kátyúkat, mert a korábbi Polgármesternek az egyoldalú jognyilatkozata önmagában nem 
módosította a szerződést. Erre vonatkozóan nincsen adat, hogy a Generáli ezt ilyen 
formában tudomásul vette, elfogadta-e. Miután ez egy biztosítási szerződés volt, az én 
álláspontom szerint ezt csak írásban lehetett volna a feleknek közösen módosítani. Ha az 
eredeti szerződésben szerepeltek a kátyúk, akkor független volt a polgármester 
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jognyilatkozatától, most pedig az új szerződés a jövőre nézve tartalmazza, az előző 
szerződés ismerete nélkül nem tudok nyilatkozni. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Tudomásom szerint több káreset is elfekvőben van a Polgármesteri Hivatalban, aminek a 
pénzmegtérítését erre a bizonyos polgármesteri nyilatkozatra hivatkozva tagadta meg a 
biztosító. Ennek a nyilatkozatnak a tartalma nem volt valós.  
Szeretném megkérni Aljegyző asszonyt, hogy Ön és a Hivatal tegyen lépéseket a biztosító 
felé, és a függőben lévő káreseteket rendezzék. Ugyanis a most lejáró biztosításunkban is 
szerepelt a kátyúkár. Az egy dolog, hogy a Polgármester nyilatkozata valótlanságot 
tartalmazott, de ilyen alapon azt is nyilatkozhatta volna, hogy a kátyúkárokért bárki más a 
felelős. Hivatalosan menjen a biztosítóhoz egy levél, hogy ki az utaknak a hivatalos kezelője, 
és a biztosító térítse meg a folyamatban lévő károkat, ami kb. 6-7 db. Van olyan, ami 2010. 
júniusa óta húzódik. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A KT felkéri a Jegyzőt, hogy a folyamatban lévő kátyúkárok rendezése érdekében mindent 
tegyenek meg. Ha ennek az a feltétele, hogy a régebben megtett nyilatkozatot vissza kell 
vonni, akkor ezt vonjuk vissza, és határidőnek június végét jelöljük meg. 
 
Polgár Erzsébet aljegyző: 
Én azt a tájékoztatást kaptam a tegnapi napon, hogy így beszélték meg a Polgármester 
asszonnyal, és megy a biztosítónak az egész anyag újból, de ettől függetlenül a KT most 
döntsön. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Kérem, hogy az általam az előbb elmondottakról – kátyúkárok rendezése -  szavazzanak: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 

 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felolvasom a határozati javaslat 1-2 pontját, amiről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A 3. pontról és a 4. pontról már előzőleg szavaztunk. Most a határozatról egyben kérem a 
szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással - elfogadva 
 

208/2011. (IV. 27.) KT határozat 
az Önkormányzat újrakötendő vagyon- és felelősségbiztosításának kiválasztásáról 

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

1. mérlegelve a beterjesztett biztosítási ajánlatokat, a Generali Providencia Biztosító 
ajánlatát választja ki szerződés céljából 2011. május 1. napon kezdődő biztosítási 
évre; 

2. felkéri a Polgármestert, hogy a kiválasztott ajánlatot tartalmazó biztosítási szerződést 
kösse meg; 

3. felkéri a Polgármestert, hogy a Generáli-Providencia Biztosítóval megkötendő 
biztosítási szerződés (2011. évi költségvetésben szereplő 1.800 eFt fölötti) többlet 
költségét 2011. évi költségvetés 4/a melléklet IV. 2.2. Céltartalékok Működési tartalék 
sora terhére a költségvetési rendelet soron következő módosításakor építesse be a 
2011. évi költségvetésbe; 
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4. felkéri a Jegyzőt, hogy a folyamatban lévő kátyúkárok rendezése érdekében, az 
ügyben keletkezett iratokat továbbítsa a Biztosító felé. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester, Jegyző 
 
2.sz. napirend: Előterjesztés az Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági 
programjáról (145. sz. anyag) 
 
Fábry Béla képviselő: 
A határozati javaslattal egyetértek. Az a kérésem, hogy ezt a vaskos dokumentumot a májusi 
testületi ülésre hozzuk vissza, és átdolgozva kerüljön elénk. Annál is inkább, mert az 
előterjesztés első oldalának dátumából látszik, hogy április 21-i keltezésű, és múlt pénteken 
kaptuk meg. Azt gondolom, hogy egy négy éves ciklusprogramot, egy gazdasági program 
tárgyalását ebben a formában, hogy néhány nap áll rendelkezésre, másfelől ezt az anyagot 
a város lakóival, társadalmi szervekkel, civil szervekkel, városszépítőkkel, stb. legalább nem 
véleményeztetjük, nem vitatjuk, azt gondolom, hogy nem lenne helyénvaló. Ezért azt 
javaslom, hogy a határozati javaslatot ebben a formában, ahogy itt van, fogadjuk el. Így 
addig lesz lehetőségünk az alapos áttanulmányozására és megvitatására. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Ezt az anyagot most a JÜSZB ülésén megtárgyaltuk, a véleménylapon szereplő PFB 
módosító javaslataival túlnyomórészt egyetértettünk, és elfogadásra fogjuk javasolni a KT 
felé is. Egy változtatást kértünk, azt, hogy a PFB 4.sz. módosító javaslata, ami arról szól, 
hogy a gazdasági program 47. oldalán található turizmus fejlesztéséről szóló felsorolásnak 
az egészségturizmus pontja egészüljön ki az alábbiakkal. Itt mi ezt a szöveget abszolút nem 
javasoljuk beletenni, de magát a területet azért képviseltetni kell. Mi arra kérjük a PFB-t, és 
az EEB-t, hogy – mivel ez az ő működési területük – hogy ezt a témát két sorban 
fogalmazzák meg, és úgy kerüljön beépítésre. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Az EEB véleménylapját szeretném kicsit kiegészíteni adatokkal, ill. információkkal. A 
gazdasági programhoz több ponton kiegészítést javasol a Bizottság. Viszont zárójelbe van 
téve a Károlyi Kastélypark helyi természetvédelem alá helyezése, ami már korábban is volt 
információnk szerint a KT előtt. Csak abban az esetben javasolja a Bizottság megfontolásra 
a KT-nek, ha olyan szerződéssel tudjuk lefedni ezt a kérdéskört, amely nem jár anyagi 
teherrel a város számára. Korábban olyan információk kerültek a KT elé, hogy ez komoly 
anyagi terhet jelentene a városra. Vannak olyan civil szervezetek, amelyek tárgyalásban 
vannak annak tekintetében, hogy ennek az anyagi terheit vállalják. Amennyiben ilyen 
szerződést lehet velük kötni, akkor van ennek reális értelme, hogy helyi védelmet tegyünk a 
Kastélyparkra, egyébként túl nagy terhet jelentene a városnak. 
A 47. és 56. oldalon az egészségturizmus kérdésköre szerepel. Abból szerintünk kimaradt a 
gyógyvíz adottságok megvizsgálása, szeretnénk, ha ez bekerülne. Vizsgáljuk meg, hogy 
milyen helyi adottságaink vannak, és azzal mit lehet kezdeni. 
A 63. oldalon pedig értelemszerűen szeretnénk, ha a város lakosságának lehetősége lenne 
arra, hogy a piac helyének kiválasztása tekintetében elmondja a véleményét. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Szeretném kiegészíteni a bizottságunk javaslatát, mert egy dolog lemaradt róla. Ha a 
képviselő-társaim megnézik a gazdasági programot és a legutolsó oldalon lévő táblázat az 
összes oldal szíve-lelke és az összefoglalója. Ebben a táblázatban azt lehet látni, hogy 
mennyire jól írta le az ÁSZ azt a vizsgálatot, amikor megállapította, hogy a Hivatalunk nincs 
felkészülve az EU-s pályázatok elkészítésére, fogadására. Ha megnézzük ezt a táblázatot 
látható, hogy amit megálmodtunk, vagy szeretnénk a város területén megvalósítani, ahhoz 
aztán semmink nincs. Azon kívül, hogy elhatározzuk, hogy ez jó lenne, azon kívül sem 



 5 

koncepció, sem terv, semmi nincsen. A legfontosabb dolgunk – én úgy látom – elkezdeni 
azzal, hogy a terveket el kell készíttetni, erre a költségvetésben van ami már beállításra 
került. Nagyon gyorsan fel kell gyorsítani, mert ugyan azt mondják, hogy nem nagyon 
lesznek az önkormányzatoknak pályázatai, de ha mégis lesz olyan pályázat, amin indulni 
tudunk, tervek nélkül nem tehetjük meg. Ehhez a táblázathoz még egy nagyon fontos 
kiegészítést tett a Bizottságunk. Lehet látni, hogy a projektek nem sorrendben vannak állítva, 
semmiféle fontossági sorrend nincsen. Nyilván, amelyiknél a feltétel a legjobban ki fog 
alakulni, az lesz megvalósítható. Ehhez a táblázathoz három tételt szeretnénk még felírni: a 
2008-ban a Hypo Bank által kötött kötvénykibocsátás kapcsán született egy intézkedési terv, 
az benne van az anyagban, hogy ezt az intézkedési tervet át kell dolgozni, mert van, ami 
már aktualitását vesztette, mert a 2008. évi költségvetés számadatai voltak benne. Viszont 
az intézkedési tervnek volt olyan célmegjelölése, ahol 10 fontos célt jelölt meg. Abból az első 
három volt a Barackos terület, a Nyugati Iparterület és az Alagi terület hasznosítása. Ezt a 
három tételt szeretnénk ebbe a táblázatba pluszba beemelni, mert akkor ragyogóan nyomon 
lehet majd követni, hogy melyikre készült el a koncepció, melyikre van megvalósíthatósági 
tanulmány és így tovább. Ez volt az egyike a legfontosabb javaslatoknak. Az egyéb 
szövegpontosítások és kibővítések a bizottság véleménylapján pontosan megfogalmazásra 
kerültek. 
Amit viszont én javasolnék az az, hogy nem hoznám vissza a májusi ülésre. Azt mondom, 
hogy ezekkel a kiegészítésekkel elfogadjuk. Aki eddig sem tanulmányozta át, az ez után sem 
fogja áttanulmányozni, aki meg most megnézte, az tisztában van vele, hogy miről szavaz. Ez 
egy logikusan összeállított anyag, azok a pontosítások, amelyek helyénvalók, azt el kell 
fogadni. 
 
Fábry Béla képviselő: 
A magam nevében vissza kell utasítanom azt, hogy aki eddig nem olvasta át, nem 
tanulmányozta át, azt ezután sem fogja megtenni. Még egyszer mondom, hogy ezt a 
ciklusprogramot pénteken kaptuk meg, szombat – vasárnap - hétfő ünnep volt, hétfő kedd 
állt rendelkezésre az áttanulmányozáshoz. Én áttanulmányoztam, de azt gondolom, hogy mi 
mindannyian kevesek vagyunk, ha mi a város képviseletében vagyunk itt, akkor 
kutyakötelességünk egy ilyen négy éves ciklusprogramot a város polgáraival, a polgárok 
szervezetein keresztül, vagy más módon megvitatni. Nem gondolom, hogy pazarlás lenne a 
63 oldal újbóli kinyomtatása, mert az sem gondolom, hogy ki kell nyomtatni újra mind a 63 
oldalt, lehet, hogy csak a módosításokat kellene kinyomtatni, ill. a múlt alkalommal volt egy 
kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy adjunk meg e-mail címeket, mert elektronikus 
formában is megkaphatjuk ezeket az anyagokat. Májusig lebonyolítható az az eljárás, 
amelynek eredményeként megkaphatjuk az elektronikus változatát ennek az anyagnak. 
Mindenképpen azt javasolnám, hogy az eredeti határozati javaslatnak megfelelően a 
módosítások alapján a 2011. májusi ülésre kerüljön vissza. Annál is inkább, mert van benne 
olyan tétel, amit nem szabadna benne hagyni úgy, ahogy van. Pl. a 61. oldalon az szerepel, 
hogy a 2009. évi költségvetési koncepciót már úgy kell előterjeszteni, hogy kerüljenek 
kidolgozásra az alábbiak, ami azt jelenti, hogy elővették a régi anyagokat, összevágták, 
néhány helyen nyilván volt pontosítás, néhány helyen pedig a szerkesztők figyelmét 
elkerülte, hogy „lejárt szavatosságú” anyagokból dolgoznak. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Erről beszélt Lévainé képviselőasszony, hogy miért 2008. év a bázis. 
Volt egy módosító javaslat, hogy a bizottsági véleményekkel ezt intézkedési tervet fogadjuk 
el. A PFB véleménylapján nem szerepel a táblázat kiegészítése, ami kiegészül a Barackos, a 
Nyugati Iparterület és az Alagi területnek a mérlegével.  
A JÜSZB-nek volt egy kiegészítése a PFB véleménylapjához, hogy a 4. pont az 
egészségturizmus, fogturizmus ne szerepeljen ennyire terjengősen benne, hanem egy 
frappánsabb egymondatos megfogalmazásba kerüljön be. 
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Szabó Mihály képviselő: 
Igen, ez volt a lényege. A működési területén illetékes bizottság egy-két mondatba 
fogalmazza meg, mert ebben az anyagban, ami le van írva, nem a városról szól. 
Kérnék egy 10 perces szünetet. 
 
Földi Pál képviselő: 
Itt egy gazdasági programról van szó, ahogy az elmúlt évekből is látszik, ez nem egy kőbe 
vésett dolog. Valószínűsíthető az is, hogy a fejlődések más irányt fognak venni, akkor mi 
hiába készítünk bármilyen gazdasági programot, ha mi nem fogjuk tudni azokat a dolgokat 
realizálni, amiket szeretnénk. Éppen erre az intézkedési tervre visszahivatkozva, a Barackos 
elsőként prioritásként szerepelt, és az elmúlt KT nagy ívben lesajnálta a Barackos 
fejlesztését. Pedig az a kötvénykibocsátó bank adta nekünk ezt a feladatot, amelyik a 
kötvényt bocsátotta ki nekünk. 
Véleményem szerint elfogadható, mert a későbbiek folyamán is ami ésszerű, logikus és a 
város fejlődését szolgálja, azt a későbbiek során is el lehet fogadni és be lehet építeni ebbe 
a programba.  
 
Szabó Mihály képviselő: 
A 3.1.3 rész ami a turizmus-fejlesztésről szól, egyébként túlnyomórészt, konkrétan magáról 
Fótról, a városunkról szól egészen az egészség-turizmus pontig, ami egy blabla. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
5 perc szünetet rendelek el. (18.13 perc) 
 

S z ü n e t  
 

Pozderka Gábor alpolgármester:  
Folytatjuk a munkát. (18.16 perc) 
A bizottság módosító javaslatát foglalom össze. 
A PFB javaslata le van írva a véleménylapra, amit nem olvasok fel, kivéve a 4. pontot amit 
sikerült lerövidítenünk. 
Az egészségturizmus, ezen belül a gyógy- és fogászati turizmus kiemelt szerepet kap az új 
Széchenyi-tervben. Ezért Fót Város Önkormányzata az egészségturizmus fejlesztésénél 
különös figyelmet fordítson e terület fejlesztésére is. 
Az EEB véleménylapja kiosztásra került és szerepel rajta a Bizottság javaslata a gazdasági 
programról. 
Aki a véleménylapokon szereplő módosításokat elfogadja, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A PFB véleménylapján nem szerepel a 3 oszlop, tehát a táblázatba kerüljön bele a 
Barackos, a Nyugati Iparterület és az Alagi terület rendezési dolga. 
Aki ezzel egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 0 nem, 1 tartózkodással – elfogadva 
 
Gráf Mihály képviselő: 
A Károlyi kastélypark helyi természetvédelem alá helyezése, amennyiben az az 
Önkormányzat részére nem jár anyagi megterheléssel, ezzel egészítette ki az EEB a 
véleménylapját. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
Aki Gráf képviselő úr által elmondott módosítással egyetért, kérem, szavazzon: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
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Szabó Mihály képviselő: 
Maga az eredeti határozati javaslat is módosításra kerül, tehát nem kerül vissza a májusi 
ülésre, fogadjuk el véglegesként. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester:  
A most elfogadott módosításokkal a 2010-2014 évi évekre szóló gazdasági program 
elfogadását teszem fel szavazásra: 
Szavazás eredménye: 8 igen, 0 nem, 2 tartózkodással – elfogadva 
 

209/2011. (IV. 27.) KT határozat 
az Önkormányzat 2010-2014. évekre szóló gazdasági programjáról 

 (145. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010-2014 évekre szóló 
gazdasági programját, a bizottsági véleményeket figyelembe véve elfogadja. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Polgármester 
 
3.sz.napirend: Előterjesztés Együttm űködési szerz ődés-tervezet Fót Város 
közigazgatási határán belül létesül ő kazánhamu és salak hulladék-lerakóhellyel 
kapcsolatos kérdések tárgyában (140. sz. anyag) 
 
Fábry Béla képviselő: 
A város azon részének lakóit, akinek a környékén van ez a homokbánya, megkérdezte-e 
valaki, hogy mit szólnak hozzá? 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
Fábry képviselő-társamnak teljesen igaza van, de ez a verzió egy első olvasat azért, hogy 
minden képviselő tisztában legyen vele. Ez a homokbánya a várostól légvonalban is több 
mint 800 méterre fekszik. Valóban meg kell kérdezni az ott lakókat a hozzájárulásukról, de 
szeretném, ha a képviselő-társak úgy állnának a dologhoz, hogy a szakhatósági 
véleményeket beszerezve, természetesen a lakosok érdekeit maximálisan képviselve, bízom 
benne, hogy sikerül megoldani. Annál is inkább, mert az UTILIS környezetvédelmi 
tanulmányokat folytatott, és Fóton rekultiváltak már két bányát, ahol nem ekkora 
körültekintéssel hozták létre az új rekultivációt. Mindenki gondolja meg – természetesen az 
utódainkra nézve, biztonsági intézkedéseket létrehozva – nézzük meg, hogy gazdaságilag 
hogyan jövünk ki, milyen feltételek azok, amelyek az elkövetkező évekre biztonságot hoznak. 
Ez a gödör kb. 1,8 millió m3 befogadására alkalmas, annak a befogadásából  százalékos 
arányban az Önkormányzat kap vissza bizonyos összegeket. Ez attól függ, milyen 
szerződést kötünk. Ez az anyag egy hangos gondolkodás eredménye, természetesen 
megfelelő szakmai hátteret kell hozzá biztosítanunk. 
 
Koncz János képviselő: 
Kisebbségi véleményem van, ezért én nem tudom megszavazni. Megkérdezte-e valaki a 
kisalagi lakosokat, hogy belemennek-e? Jó, ha mi döntünk, rákényszeríthetjük a városra. A 
TSZ-től van-e arra engedély, vagy megállapodás, hogy a TSZ homokbányáját feltöltsük 
salakkal? Ha ezt megszavazza a KT, akkor népszavazást kezdeményezek, aláírást gyűjtök, 
hogy ne legyen itt salaklerakás. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ehhez a bányához a TSZ-nek semmi köze. A másik bánya a TSZ-é, ez a Pilisi Parkerdőé 
volt, most a LAMRON a tulajdonosa a tulajdoni lap szerint. 
Amikor a bányát engedélyezték, már akkor előírták, hogy a bányát rekultiválni kell. Ez azt 
jelenti, hogy a kitermelt homokot, vagy kitermelt anyagot utána vissza kell tölteni. Ilyen 
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szempontból kell ezt az egészet vizsgálni. Két dolgot nem akarunk, szemétbányát és nem 
akarjuk engedélyezni olyan anyagok lerakását, ami bármi módon veszélyezteti a lakosságot, 
porban, zajban, egészségben, bármiben. 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
A bizottságunk nagyon áttanulmányozta ezt az anyagot. Nem azt javasolja – ha megnézik a 
képviselő-társaim a bizottsági véleménylapot – hogy írjuk alá ezt a szerződést, hanem azt 
foglaltuk össze 8 pontban, hogy melyek azok a kérdések, amelyekre az UTILIS-től írásban 
kérjük a választ, még mielőtt bármilyen dologba belemennénk. Ez a 8 kérdés kiterjed minden 
olyan területre, ami miatt Koncz képviselő úr aggodalmaskodik, és nyilvánvalóan teljesen 
jogosan. 
Egy javítást szeretnék a 2. pontban eszközölni, amely arról szól, hogy szakhatósági 
vizsgálattal ki kell zárni az ivóvízbázis veszélyeztetését jelentő kockázatokat, ott az „ivó” szó 
kerüljön ki, nemcsak az ivóvíz, hanem a teljes vízbázis.  
Ha írásban megérkeznek a válaszok, környezetvédelmi hatástanulmánytól kezdve mindent 
kérünk, akkor jutunk el arra a pontra, hogy felelősséggel tudnánk dönteni.  
 
Fábry Béla képviselő: 
Jól értem – mert a PFB véleménylapjából ez nem derül ki – hogy a határozati javaslat 2. 
pontját törölni javasolják? Az előterjesztés 2. pontjáról beszélek. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Igen, jól értette Képviselő úr. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ez nincs leírva a bizottsági vélemények között. Az a lényeg, hogy meg kell kérdezni az 
embereket, és utána kell járni nagyon sok dolognak, mert ez nagyon fontos kérdés. A 
határozati javaslat 2. pontját töröljük. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Magától értetődő, hogy mindenfajta ilyen beruházás alapvetően ellenérzéseket kelt. A KT 
tagjai pedig elhatározták, hogy nyilvánvalóan nem fogunk engedni, nincs szándékunkban 
semmiféle olyan beruházást engedni, ami környezetkárosítással járhat. 
Szeretnék javasolni egy módosítást a határozati javaslat 1. pontjára is: ne fejezzük ki most 
azt a szándékot, hogy együttműködési szerződést kötünk, inkább csak kérjük fel a 
Polgármestert tárgyalások lefolytatására. Ne legyen a későbbiekben az, hogy mi egy un. 
ráutaló magatartást tanúsítunk. Kimondhatjuk mi ezt akkor is, amikor a Lévai 
képviselőasszony által kért szempontok figyelembe vételével az UTILIS ezeket a 
szakhatósági engedélyeket beküldi. Amíg nincs meg minden, mi nem nyugszunk meg. Meg 
fogjuk kérdezni a lakosságot is akkor is, ha mi meg vagyunk győződve arról, hogy minden 
rendben van. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Az 1. pont úgy szóljon, hogy Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy a bizottsági vélemények alapján további egyeztetéseket folytasson, és a 
bizottsági véleményben megfogalmazott kérdésekre írásos (szakértői) válaszokat kapjon. 
 
Gráf Mihály képviselő: 
Ez egy nagyon kényes szerződés-tervezet. A PFB nagyon alaposan körüljárta a kérdést, 
viszont én úgy látom, hogy egy picit még mindig lehetne pontosítani a véleménylapot. A 6. 
pontnál be kellene szúrni, hogy „szállítási útvonal” és az üzemeltetés tervezett időtartama, és 
az útépítés befejezésének az időpontja is legyen tisztázva, amit szintén javaslok beszúrni. 
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Koncz János képviselő: 
Nehogy úgy járjunk, mint a Dunakeszi szemétbányával, hogy koronamagasságot kérnek és 
megint egy hegy lesz ott. Azzal is úgy jártunk, hogy behordtuk a szemetünket és félreértés 
végett, most máshova hordjuk, dupla pénzért. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Határozati javaslat: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a 
Polgármestert, hogy további egyeztetést folytasson és a bizottsági észrevételek alapján 
írásos (szakértői) véleményeket szerezzen be az UTILIS Szolgáltató Kft-től. A 
szempontokból most csak azokat mondom el, amelyek változnak, a többi változatlan marad 
a PFB véleménylapjához képest. A 2. pontnál az ivóvízbázis helyett vízbázis szó szerepel, a 
6. pont pedig úgy szól, hogy tisztázandó a beszállított mennyiség, a szállítási útvonal, a 
bánya tervezett üzemeltetési időtartama, és az útépítés befejezésének időpontja. 
A módosított határozati javaslatra kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 9 igen, 1 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
 

210/2011. (IV. 27.) KT határozat 
Együttműködési szerződés-tervezet Fót Város közigazgatási határán belül létesülő 

kazánhamu és salak hulladék-lerakóhellyel kapcsolatos kérdések tárgyában 
 (140. sz. anyag) 

 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
 
felhatalmazza a Polgármestert, hogy további egyeztetést folytasson, és a bizottsági 
észrevételek alapján írásos (szakértői) véleményeket szerezzen be az UTILIS Szolgáltató 
Kft-től az alábbi kérdések vonatkozásában: 

1. minden szempontra kiterjedő környezetvédelmi vizsgálat/hatástanulmány  
szükséges; 

2. szakhatósági vizsgálattal ki kell zárni a vízbázis veszélyeztetését jelentő  
kockázatokat; 

3.  tisztázandó az esetleges jogutód cégek felelőssége; 
4.  tisztázandó a folyamatos ellenőrzés megoldása; 
5.  ajánlatot kell bekérni a tűrési díjra (a szerződésbe beépítendő); 
6.  tisztázandó a beszállított mennyiség, a szállítási, a bánya tervezett üzemeltetési  

időtartama,  az útépítés befejezésének időpontja; 
7.   tisztázandó a megépült út tulajdonjoga; 
8.   tisztázandóak a létrejövő ingatlan tulajdonviszonyai. 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
4.sz. napirend: Sürgősségi indítvány tisztítószer beszerzés tárgyában (1 42. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Miután hozzászólásra nem jelentkezett senki, felolvasom az eredeti határozati javaslatot, 
majd kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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211/2011. (IV. 27.) KT határozat 
tisztítószer-beszerzés tárgyában 

 (142. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete  
 
1. a tisztítószer beszerzés tárgyában lefolytatott vállalkozói ajánlatkérői eljárást 

eredményessé nyilvánítja és nyertesnek a Flor Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 
(székhely: 1144 Bp. Ezred utca 2. szám.) ajánlattevőt nevezi meg, amelynek végső 
ajánlata (a dokumentációban meghatározott ajánlati kosár szerint): 3.657.170.- + Áfa 
volt;  

2. felkéri a Polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ajánlattevővel a szállítási 
szerződést kösse meg; 

 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester  

 
5.sz. napirend: Előterjesztés a F ővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulási 
megállapodás tárgyában (143. sz. anyag) 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A PFB a határozati javaslatot nem javasolta elfogadásra, az EEB nem tárgyalta, a JÜSZB 
szintén elutasította. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Megtudható-e, hogy a két bizottság milyen indoklással utasította el ezt a javaslatot? 
 
Lévai Sándorné képviselő: 
Nem látta a PFB azt, hogy az Önkormányzatnak milyen előnyei származhatnak ebből a 
társulásból. Vettünk már részt társulásokban, fel is bontottuk, fizettük a tagdíjat, végül is 
előbbre nem mentünk vele. A bizottság megnézte a hozzácsatolt iratokat, és úgy találta, 
hogy nem találja nagy előnyét, de a fizetés, az biztos. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
A JÜSZB sem látta semmilyen előnyét annak, hogy az Önkormányzat egy ilyen társulásba 
belépjen. Annyit láttunk csak, hogy megközelítőleg 200 E Ft-os éves tagdíjat kellene fizetni 
indulásnak. 
 
Fábry Béla képviselő: 
Ebben a formában, ahogy ez le van írva, én sem támogatom a csatlakozást. Annál is inkább, 
mert a társasági szerződés 9. oldalán a 18. pontban van megfogalmazva a társulás feladata 
és célja. Én ezt így nagyon rossznak tartom. Abban az esetben, ha másképp lenne 
megfogalmazva, hogy mi a társulás feladata, célja, tudnám támogatni, mert a továbbiakban 
egészen biztos, hogy az agglomerációs településeknek a fővárossal is lesznek 
érdekütközései, és a Kormánnyal is lesznek érdekütközései. Ebben az összefüggésben egy 
egyénenként megjelenő vélemények, vagy egy társulás által megjelent vélemények más 
szintet jelentenek. Én is egyetértek azzal, hogy ebben a formában ne támogassuk, bár lehet, 
hogy ez pont azt fogja jelenteni, hogy akkor a KT mégis megszavazza. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Módosító javaslatot mondok: Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván 
csatlakozni a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz. Erről kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 7 igen, 2 nem, 1 tartózkodással - elfogadva 
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212/2011. (IV. 27.) KT határozat 
a Fővárosi Agglomeráció Önkormányzati Társulási megállapodás tárgyában 

 (143. sz. anyag) 
 
Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete nem kíván csatlakozni a Fővárosi 
Agglomeráció Önkormányzati Társuláshoz. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Polgármester 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Zárt ülést rendelek el. (18.41 perc) 

 
 

.-.-.-.-.- 
 
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Visszatérünk a nyílt ülésre, következik az Egyebek napirendi pont (18.48 perc) 
 
6.sz. napirend: Egyebek 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
A Forgács-féle házat, amikor használatra adtuk az ESZEPSZ-nek, ott volt egy törpe vízmű. 
Múlt héten a Kft vezetője Szent-Iványi Géza hívott fel azzal, hogy hiányzik. Megnéztem, és 
valóban hiányzik a törpe vízmű. Kérem a kivizsgálását, hogy hova tűnt el. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Ott volt még akkor is, amikor az ESZEPSZ ott volt, mert arról működött a vízrendszer. 
 
Bartos Sándor alpolgármester: 
A vízrendszer most is működik szivattyúval a kútból, direktben. De volt egy törpe vízmű, ami 
ellátta a lakást szűrt vízzel.  
 
Szotyori Judith ügyvéd: 
Ki az, aki jelenleg a Forgács-féle házban van, ki birtokolja? 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Senki, csak vagyonkezelés van. 
 
Szotyori Judith ügyvéd: 
Akkor a Kft jogosult feljelentést tenni. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Felkérjük a Kft ügyvezetőjét, hogy az ügy tisztázása érdekében tegyen feljelentést. Erről 
kérem a szavazást: 
Szavazás eredménye: 10 igen, 0 nem, 0 tartózkodással – elfogadva 
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214/A/2011. (IV. 27.) KT határozat 
feljelentés megtétele törpe vízmű eltűnése tárgyában 

(szám nélkül) 
 

Fót Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetőjét, 
hogy tegyen feljelentést a Forgács-féle ház udvaráról hiányzó törpe vízmű eltűnéséről. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Fóti Közszolgáltató Kft ügyvezetője 
 
Földi Pál képviselő: 
Szeretném megköszönni mindenkinek, aki a Föld napja alkalmából a város tisztaságáért tett, 
szemetet gyűjtött, virágot ültetett, vagy bármi módon hozzájárult ahhoz, hogy egy kicsit 
élhetőbb városban legyünk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester 
A következő megjelenő újságunkban meg fogjuk köszönni mindenkinek a szemétszedésben 
való részvételét.. 
 
Koncz János képviselő: 
Pozderka alpolgármester úrnak és Szabó képviselő úrnak már jeleztem, hogy leadtunk egy 
cikket az újságban a Polgárőrség részéről. Akkor jelzett vissza az újságíró, amikor én 
felhívtam telefonon, hogy nincs benne az újságban, akkor kért elnézést. Felháborító, mert 
két nappal előtte szólt, mielőtt az újság megjelent. Különböző kifogásokat támasztott, hogy 
miért nem tudta megjelentetni a cikket.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester 
Utána érdeklődtem, nem volt kifogás, szerintem a húsvéti ünnepek miatti kapkodásban 
elfelejtették. Elolvastam a cikket, nem volt benne semmi, ami aktualitását vesztette, a 
következő részben meg fog jelenni. 
 
Szabó Mihály képviselő: 
Szeretnék jó hírt közölni Képviselő-társaimmal, a beadott pályázatok közül 3-at Fót városa 
nyert. A 2102-es útnak 3 szelvényére leadott tervezést megnyertük, amiről valószínűleg rövid 
időn belül hivatalos értesítést kapunk. 
 
Pozderka Gábor alpolgármester 
Én azért nem mondtam el, mert még hivatalosan nem kaptuk meg az értesítést. 
 
Köszönöm mindenkinek a megjelenését és a munkáját, ezzel a mai testületi ülésünket 
bezárom. (18.54 perc) 
 

K.m.f. 
 
 
 

Pozderka Gábor 
alpolgármester 

 Polgár  Erzsébet 
aljegyző 

 
 
 
Fót, 2011. április 28. 
Hajnali Jánosné jkvez. 

 
 


