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A 2012. április 25-i nyílt, rendkívüli  

ülés jegyzőkönyvének melléklete 

 
 

K Ö Z M E G H A L L G A T Á S  
2012. április 25.  

 
 
 

Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Köszönti a közmeghallgatáson megjelenteket, és a meghívottakat: a Fóti Rendőrőrs 
parancsnokát Novák Zsolt urat, Fekete Csabát a mezőőri szolgálat képviselőjét, Junimed Bt 
részéről dr. Juhász Attilát, az Emergensy Kft igazgatóját Rédei József urat, a Magyarországi 
Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete részéről Német István urat, a DMRV 
Gödöllői Igazgatóság részéről Fekete Ferenc és Horányi Alpár urakat, Szent-Iványi Géza 
ügyvezető urat, a Fóti Településszolgáltató Kft részéről és a Zöld Híd Régió részéről Gyenes 
Szilárd igazgató urat és Kajtos Zsoltné ügyfélszolgálati csoportvezetőt.  
 
Ismerteti, hogy a közmeghallgatás rövid beszámolókkal kezdődik, majd a lakossági 
hozzászólások következnek, amelyek után a kérdések megválaszolására kerül sor.  
 
Cselőtei Erzsébet beszámolója az önkormányzat 2011. évi tevékenységéről: 
2011-ben magas szinten finanszírozta az önkormányzat a kötelező feladatait, továbbá az 
önként vállalt feladatokat is.  
Részletezve: az önkormányzat támogatta az egyházi fenntartású óvodai és iskolai nevelést. A 
Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati rendszert, a helyi buszközlekedést, a Fóti 
Közszolgáltató Kft gépparkjának fejlesztését. Figyelmet fordítottak a fóti sport, a kultúra, az 
egyházi és civil szervezetek támogatására, ezen belül a KSC, a Fóti SE, a Fóti Polgárőrség, a 
Rendőrség, Készenléti Mentők Alapítvány támogatására is.  
 
Az Önkormányzat a 2011. évben is megszervezte a testvérvárosi találkozót.  
 
A múlt évben véglegesen pont került a Garay János Általános Iskola akadálymentesítési 
munkálatainak a befejezésére.  
 
2011-ben az Önkormányzat a finanszírozási kiadások között 49 millió Ft fejlesztési célú hitel 
törlesztését határidőben teljesítette, további hitel felvételére nem került sor.  
A korábbi Képviselő-testület által kibocsátott kötvény tőke-, és kamattörlesztési 
kötelezettségére 2011. évben elkülönítetten kezelte a törlesztő részleteket.  
 
Kiemel néhány fontos rendezvényt, melyek tavaly nagy sikerrel kerültek megrendezésre. 
2011. év a Károlyiak Emlékéve volt, amely programsorozat keretében rengeteg esemény várta 
az ünneplőket, érdeklődőket.  
 
A Fóti Szüret, Fót hagyományt teremtő rendezvénye 43. alkalommal került lebonyolítására. 
Fóti Paradicsomfesztivál és a Fóti Fröccsfesztivál első ízben történt megszervezésével 
hagyományteremtő programot kívánt elindítani a Képviselő-testület.  
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Karácsonykor a helyi gyülekezetek bevonásával Adventi Programsorozat néven vette kezdetét 
az ünnepvárás jegyében.  
Méltó ünnep volt a Fóti Önkormányzati Iskola 20 éves fennállásának az évfordulójára 
szervezett ünnepség, illetve a Fóti Önkormányzati Zeneiskola megemlékezése is.  
 
A Garay János Általános Iskola is az előző évben ünnepségsorozatot szervezett jubileuma 
alkalmából.  
 
A tervekről:  
2012.-ben elkészül a kisalagi ravatalozó új épülete, a Művelődési Ház felújítása is kezdetét 
veszi hamarosan.  
A Településszerkezeti Terv és a Helyi Építési Szabályzat módosítását kezdte meg a 
Képviselő-testület.  
 
Pályázatot nyújtott be a Képviselő-testület annak érdekében, hogy 68 millió Ft-os pályázati 
forrásból a Fáy András Általános Iskola és óvoda energetikai korszerűsítése megtörténjen.  
 
Megkezdődött a városháza elhelyezésének tervezése, a Széchenyi utca és környéke 
szennyvízcsatorna kiépítése, valamint a tó és környéke hasznosítása érdekében kezdte meg a 
tárgyalásokat a Képviselő-testület.  
  
A „barackos” területének fejlesztése elindult, az új háziorvosi rendelő létesítése érdekében az 
ingatlanvásárlás is megtörtént. A kivitelezés elindítása folyamatban van.  
Szeretne a Képviselő-testület az idén pontot tenni a fóti városi piac átadására is.  
Megkezdődik a csapadékvíz-elvezetési rendszer felújítása a Somlói utcában, és a Márton 
patak mentén, amelynek korszerűsítése időszerű, hiszen rengeteg probléma volt ebből 
adódóan. Erre a célra 55 millió Ft-ot különített el az Önkormányzat a költségvetésében.  
 
Két pályázat került benyújtásra a Fóti Boglárka Óvoda és Bölcsőde infrastrukturális 
fejlesztésére, és az Apponyi Franciska Óvoda bővítésére. Nyertes pályázat esetén még az idén 
a beruházások elkezdődhetnek.  
 
Kormányzati beruházásban tovább folytatódnak a 71. sz. Budapest-Veresegyház vasúti pálya 
felújítása, amelynek költségeit Európai Uniós forrásból biztosítják.   
 
Az összefoglalója után felkéri a meghívottakat, hogy számoljanak be a saját szervezetük 
elmúlt évi tapasztalatairól, eredményéről és tevékenységéről.  
 
Novák Gábor Zsolt r.alezredes, Fóti Rendőrőrs parancsnoka: 
Tájékoztatójában vázolja a Rendőrőrs működését, és ismerteti a őrsparancsnoki fogadó óra 
idejét is. Munkájukról elmondja, hogy 10 fő dolgozik a városban, a létszám, bővítésre szorul. 
A Rendőrőrs feladata, a közterületi járőrszolgálat biztosítása a városban. A bűnügyi 
nyomozások, igazgatásrendészeti ügyek Dunakeszi Rendőrkapitányságon folynak. Elmondja, 
hogy a város bűnügyi helyzete nem rossz. Az elmúlt évben 53o bűncselekmény elkövetése 
történt, amelyből a vagyon elleni bűncselekmények és a lopások száma kiemelkedő (7o%). 
Emberölés nem történt az elmúlt években Fóton. Közlekedési balesetek az elmúlt 5 évben 
214-ről 52-re redukálódtak. Az 52 balesetből 18 volt sérüléssel járó, halálos közlekedési 
baleset nem történt. Fő feladatuknak tekintik a bűncselekmények számának csökkentését.  
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Fekete Csaba, mezőőri szolgálat képviseletében:  
Ismerteti a mezőőri szolgálat munkáját és a működési területükön tapasztalt eseményekről ad 
áttekintést.  
Feladataik közül kiemeli: illegális szemétlerakás felkutatása, engedély nélküli favágás 
megakadályozása, termények eltulajdonítása.  
Számszakilag kifejezve: 2011. évben engedély nélküli favágás 15 db, engedély nélküli 
kábelégetés 3 db, illegális hulladék-lerakás 161 db (az elkövető személyének 
beazonosításával). Kerti hulladékok lerakása 2 eset történt tetten érve. Teherautó bontása 
közterületen 1 esetben történt, 27 alkalommal az illegálisan kivitt hulladék eltakarításának 
ellenőrzésére került sor. Ügyfél részéről történő fenyegetés 1 volt. Tulajdon elleni 
szabálysértés 4 db, bozóttűz 12 eset a tűzoltókkal együttműködve, 1 esetben történt intézkedés 
a szántóföldre vezetett szennyvízzel kapcsolatosan. A rakétabázis területéről kerítés elemek 
eltulajdonítása történt.  Közúti táblák eltulajdonításával, illetve a közterületen megtalált 
elhunyt személlyel kapcsolatosan a Rendőrséggel együttműködve intézkedtek.  
 
Koncz János elnök a Fóti Közhasznú Polgárőrség képviseletében: 
Beszámol a Polgárőrség átalakulásáról. Megalakulásuk óta 21 alkalommal, a városi 
rendezvényeken és segélyosztásokon segítettek a rendfenntartásban. 294 alkalommal éjszakai 
szolgálatot teljesítettek.  
Elmondja, hogy a Fóti Közhasznú Polgárőr Egyesület 2011. december 5-én újjá alakult. A 
rendőrséggel való együttműködés szerződés alapján történik, mert az éjszakai járőrszolgálat, 
amelyet teljesítenek, csak a rendőrséggel kötött szerződés alapján végezhető.  
2012. évben 16 rendezvényen és segélyosztásnál közreműködött a Polgárőrség a 
rendfenntartás biztosításával.  
A Polgárőrség létszáma 42 fő, amely állomány a Polgárőr Egyesület célkitűzéseit hajtja végre 
és felderíti azokat a problémákat, amellyel a rendőrség munkáját segítik. Javasolták a 
Képviselő-testület számára a térfigyelő kamerarendszer felállításának lehetőségét 
megfontolni.  
 
dr. Juhász Attila, a Junimed Eü Szolgáltató Bt képviseletében:  
Ismertetőjében elmondja, hogy 2007. január 1-től 2012. március 31-ig látták el a fóti orvosi 
ügyeletet a Dunakeszi Kistérség településein. Az átszervezés miatt 2012. április 1-től csak 
Fóton végzik tevékenységüket. A 2oo7. előtti időszakban dolgozó ügyeleti szakdolgozót a cég 
átvette, jelenleg is a Bt főállású munkavállalóiként dolgoznak. Az ügyeletet ellátó személyek 
megfelelő képesítéssel rendelkeznek. Számítógépes adminisztrációt vezetnek, amely rendszer 
a TAJ-szám ellenőrzésére is alkalmas. Hangrögzítő és hangarchiváló rendszert is működik a 
telefonos panaszbejelentésekor, amelynek a panaszok kivizsgálása esetén van szerepe. Az 
elmúlt évben az ügyelet munkájával kapcsolatos panaszos bejelentés nem érkezett.  
 
Elmondja, hogy 2012. április 1-től az orvosi ügyelet átszervezése hátrányosan érintette volna 
Fót lakosságát, ha a Képviselő-testület nem hoz olyan döntést, hogy maradjon továbbra is 
hétköznap éjszaka és hét végén 24 órában ügyelet.  
 
Rédelyi József ügyvezető, az Emergency Kft képviseletében: 
Bemutatkozása után elmondja, hogy az ő cégük végzi 2012. április 1-től az orvosi ügyeleti 
szolgáltatást. Fóton megszűnt az éjszakai telephely, helyben, ambuláns rendelés keretében 
napi 4 órában, hét végén 8 órában látják el a lakosságot. Ismerteti, hogy az ügyeletet a 
Készenléti Mentők, a Junimed Bt és az Emergency Kft látja el. A két hónapos működésük 
számszaki adatait ismerteti, amely alapján átlagban napi 4 beteg ellátását jelenti abban az 
időszakban, amikor ők teljesítenek szolgálatot.  
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Németh István, Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesülete 
képviseletében:  
Elmondja, hogy Fót a közvilágítás karbantartását az Egyesület tagjaként saját maga végzi el. 
Az Egyesület 14 alapító települése közül Fót volt első csatlakozó. A feladatok ellátásához 
pályázati forrás felhasználásával bővítik a felszerelésüket.  
 
Fekete Ferenc üzemigazgató, a DMRV Gödöllői Igazgatóság részéről: 
Ismerteti, hogy a Gödöllői Üzemigazgatósághoz tartozik Fót vízellátásának biztosítása és 
üzemeltetése. A szennyvízelvezetés a „balparti” Üzemigazgatáshoz tartozik. Elmondja, hogy 
a szolgáltatott víz a regionális vezetéken érkezik. A fóti telephely a dunakeszi felöl érkező 
vizet fogadja és továbbítja a gödöllői irányba. Az itt dolgozók felelősek a város vízellátásáért. 
Az elmúlt évben a gépház fejlesztése megtörtént. Tájékoztatja jelenlévőket arról, hogy a 2012. 
évben is terveznek jelentős rekonstrukcót a hálózaton belül ütemezve. A konkrét időpontokat, 
ami vízhiányt fog okozni, előre jelezni fogják a lakosság számára.  
 
Oláh Tamás, szennyvízelvezetéssel kapcsolatban: 
A szennyvízhálózat az utóbbi években jelentősen bővült, a szennyvíztelep fejlesztése 4 év 
alatt megvalósult EU-s támogatással, amely több mint 1 milliárdos támogatást jelentett. 
Fejlesztések történtek az iszapkezelés terén is, így 2011. évtől kiválóan tisztított szennyvizet 
tudnak produkálni. A csatornák állapotát kamerás vizsgálattal ellenőrzik, a felújítási igényeket 
ezen ismeret alapján próbálják felderíteni és ellátni. Az átemelők rendben működnek.  
 
Szent-Iványi Géza ügyvezető, Fóti Közszolgáltató Kft képviseletében: 
Ismerteti a Kft feladatait, és beszámol a tevékenységéről, amit a városban végez.  
Ez a tevékenységi kör többek között az önkormányzati utak, parkok gondozását jelenti. Végzi 
továbbá, a kegyeleti szolgáltatást, a temetők üzemeltetését, közétkeztetés biztosítása is a 
feladatuk egy részét képezi.  
Beszámol a kertészet működéséről, amely ebben az évben már jelentősebb teljesítményt fog 
mutatni, mint az előző évben, amikor elkezdődött a munka.  
 
Részletes adatokkal mutatja be a téli időjárás alatti útkarbantartásokat.  
Elmondja, hogy a Kft a közfoglalkoztatottak alkalmazását vállalta, akiket a Munkaügyi 
Központ irányít Fótra. KRESZ táblák pótlását, gallyazást, fakivágásokat végez a Kft, 
amelyeket olykor alvállalkozók bevonásával tud teljesíteni.  
Csapadékvíz árkok karbantartásával, átereszek javításával jelentős mértékben foglalkozik a 
Kft apparátusa, megjegyzi, hogy az átereszek rácsainak pótlása nagyon sok pénzbe kerül, amit 
rendszeresen eltulajdonítanak.  
A kátyúzás adatait ismerteti jelenlévőkkel, jelentős területeket sikerült kátyú mentesíteni a 
városban, amely több mint 10 millió Ft-ba került a városnak.  
 
Az illegális szemétlerakások felszámolása tetemes összegeket emészt fel.  
 
A kegyeleti szolgálat működésével kapcsolatban elmondja, hogy az önkormányzati és egyházi 
temetőkben is intézik a temetkezési ügyeket. Emellett a temetők karbantartását is végzik.  
2011. évben elkezdődött a parcellák nyilvántartása, mert korábban nem volt egyik temetőben 
sem nyilvántartva, hogy ki, hova van eltemetve.  
 
A közétkeztetéssel kapcsolatban tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy a központi konyha 
továbbra is ellátja az intézményeket az ÁNTSZ előírásai alapján, amely a mennyiségi és 
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minőségi szabályok betartását jelenti az egészséges életmód és táplálkozás 
figyelembevételével.  Pozitív visszajelzést kapott a Kft az ételek új előírás szerinti elkészítése 
után, a Boglárka Óvoda tapasztalatai szerint kevesebb a beteg gyermek, mint a korábbi 
években, amelyet betudnak az étkezési szokásos változásának.  
 
A tavalyi évben önkormányzati terület hasznosítása céljából kertészetet hozott létre az 
Önkormányzat, zöldség-termesztés céljából, vegyszermentes környezetben. Emellett a 
parkokba kiültetett virágok és zöldnövények termesztése is a kertészet feladata.  
 
Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató, Zöld Híd Kft képviseletében: 
Elmondja, hogy egy egészen más szemlélettel dolgozik a Zöld Híd Kft. A korábbi számlázási 
hibáért elnézést kér, az adatlapok hiánya okozhat még problémát. Közli, hogy Gödöllőn 
ügyfélszolgálat működik, ahol kulturáltan zajlik az ügyintézés.  
A városban a nem fizetők aránya 17 % körül van, amely az országos átlag duplája. 2012. 
április 15-én feloldotta az árstoppot az Országgyűlés a maximált díj megállapításával. Nettó 
650.- Ft, 1 db 120 l-es tárolóedénynek az ürítési díja. Évente 43.000 Ft díjat jelent 
családonként.  Jelenleg 3o %-kal alacsonyabb áron szállítja a szemetet a Zöld Híd Kft a 
maximumhoz képest.  
 
A 2013. évtől kezdve a hulladékgazdálkodás szempontjából újabb átalakítások várhatóak, új 
törvények az Országgyűlés előtt vannak, várhatóan elkerül az Önkormányzatoktól a rendszer, 
sok újdonságot fognak tartalmazni a 2013. évtől kezdődő változások.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Javasolja, hogy a lakosság soraiból a kérdéseiket fogalmazzák meg, majd összegyűjtve a 
végén a válaszadásokra kerül sor.  
 
Gyuráné Deszpot Ildikó fóti lakos,Ybl Miklós utca:  
Kérdése, hogy miért tértek át arra, hogy félévente olvassák le a vízórát. Idős embereknek ez 
komoly problémát okoz.  
 
Fekete Ferenc üzemigazgató, a DMRV Gödöllői Igazgatóság részéről: 
Válaszában elmondja, hogy a cég egységesen döntött arról, hogy évente két alkalommal 
történik leolvasás, amelyre a racionálásra a gazdasági környezet kényszerítette rá a céget.  
 
Zombor Jánosné fóti lakos, a Kurjancsról:  
Magyarázatot kér a saját esetére. A telek, amely a birtokukban van, két néven van 
tulajdonban. Kérdése, hogy miért duplikált a fizetési kötelezettség?  A férje halála után a 
gyerekek is örökölték a földet, így 4 néven van a 4oo nöl föld. Kérdése, hogy akkor 
négyszeresét kell fizetni? Ezt jogtalannak tartja.  
 
Bojtor Szabolcs, adóügyi osztályvezető: 
2011. október óta a mezőőri járulék kivetése és behajtása az osztály feladata. Jelenleg 27.- Ft 
m² a mezőőri járulék illetéke. A földterület, ha nem éri el azt a mértéket, hogy 1.000 Ft-ot kell 
fizessen, akkor minimum 1.000 Ft a fizetendő összeg. A rendelet alapján minden 
tulajdonostól legalább 1.000 Ft-os díjat kell kérni.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Ebből a felvetésből kiderül, hogy ez egy olyan probléma, amit a Képviselő-testületnek meg 
kell vizsgálnia és megoldást kell találnia. 
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Gyuráné Deszpot Ildikó, fóti lakos, Ybl Miklós utca: 
Második felvetésében a lomtalanítás problematikáját említi. Kérdése, hogy lesz e még 
lomtalanítás más időpontban is, vagy csak ami az újságban megjelent. Az idős emberek 
védelmében szólal fel, mert az idős emberek nem tudják elvinni a lomot a konténerhez 2-3 
utcával arrébb. A régi módszert javasolja visszaállítani a lomtalanítás megoldására.  
 
Következő kérdése, hogy a hamut miért nem lehet a kukába tenni? Havonta egyszer lehetne a 
hamut begyűjteni.  
 
Az állatvédelmi rendeletet módosítani kellett volna már, ami nem történt meg. Kéri, hogy 
minél hamarabb kerüljön napirendre a módosítás.  
 
A piaccal kapcsolatban konkrét információt vár a lakosság. Mikorra várható, és hol lesz?  
 
A Benczky köz lakói kérelmet nyújtottak be a Polgármesteri Hivatalba, amire fél éve nem 
kaptak választ a vízelvezetéssel kapcsolatban, mert a házakhoz folyik be a víz.  
 
Kérése, hogy a dr. Csiki Gábor jegyzőnek beadott kérelmére választ vár.  
A Honvéd Kórházba való beutalások lehetősége téma volt, tájékoztatást vár arról, hogy 
hogyan áll az ügy?  
 
Az orvosi ügyelettel kapcsolatban kérdése, hogy mit jelent, kik kereshetik fel a sürgősségi 
ügyeleten a rendelő intézetben az orvost? A várakozási idő az orvos kiérkezéséig nagy 
problémát fog okozni véleménye szerint. Az orvos az orvosi szobájára tette le az esküjét, vagy 
a beteg megsegítésére?  
 
Mikor kerül felülvizsgálatra a szociális bérlakáshoz jutás kérdése? A rendeletet nem tartja 
jónak, mert abban az áll, hogy az kérhet szociális bérlakást, akinek van Fóton állandó 
bejelentett lakása. Nem életszerű a rendelet emiatt. Bérlakásra azok szorulnak, akiknek nincs 
lakásuk, de itt élnek.  
 
További kérdése, hogy az Ybl Miklós utcai artézi kút vizének bemérése mikor történik meg? 
Sokan járnak vízért oda.  
 
A talajterhelési díj nagyon magas, a csatornabekötés nagyon időszerű, ezért ezt szorgalmazza 
a lakosság számára. Kifizethetetlenül magas a talajterhelési díj mértéke azoknak, akik nem 
kötnek rá a csatornára.  
Az artézi kút vizét sem fertőzi akkor a talajterhelés. 
 
Varga János, fóti lakos:  
Az Attila utca aszfaltozásával kapcsolatos problémákat veti fel. Lakossági hozzájárulás 
mértéke 100 ezer Ft. Véleménye szerint ez törvénysértő, mert a Pest Megyei Kormányhivatal 
törvénysértésnek minősítette és újratárgyalásra szólította fel a Testületet. 2012. III. 30-án 
tárgyalta a Képviselő-testület.  
Felszólítást kapott 130.000.- Ft befizetésére az útépítés miatt, amelyben már a késedelmi rész 
is szerepel. Úgy véli, ha törvénysértés történt, indokolatlan a befizetési kötelezés is. Az Attila 
utcai lakosok petíciót nyújtottak be, amire válasz nem érkezett fél éve.  
Úgy véli, hogy csak a magánerőből épült utakhoz kell hozzájárulást fizetni, a mostani 13 utca 
Uniós pályázatból épült tudomása szerint. A munkák minőségével sincsenek megelégedve a 
lakosok.                                                                                                                                                                                                   
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Pozderka Gábor alpolgármester: 
Varga Jánosnak adott válaszában tájékoztatásul elmondja, hogy a beruházást az előző 
Képviselő-testület kezdte el, helyesen. A házak többet érnek azzal, hogy aszfaltos utca van 
előttük. A lakosoknak a Képviselő-testület rendelete alapján az útépítési beruházás 
hozzájárulását egyenlő arányban vállalniuk kell, legalább 100.000 Ft-tal. Önköltségi alapon a 
költség lehetne akár 5-600.000 Ft. Ha az Önkormányzat pályázati pénzből, vagy saját 
pénzéből járul hozzá az útépítéshez, a lakosoknak akkor is viselniük kell a költségek egy 
részét a közös teherviselés alapján. A lakosok más utcákon is járnak és használják, nem 
csupán a sajátjukon. A pályázati összegek a közös kasszát segítik, mert ha nem volnának, 
sokkal többet kellene költeni a közpénzből, vagy a lakosságra kellene hárítani nagyobb 
mértékben az útépítés költségeit.  
  
Kígyósi Katalin, környezetvédelmi előadó:  
Elmondja, hogy az Attila utcában, minden lakosnak név szerint megtörtént a válaszadás a 
benyújtott petícióra. Varga úr is megkapta, aki a helyi kézbesítővel közölte, hogy postán kéri 
a válasz kiküldését, amit meg is kapott.  
 
Varga János, fóti lakos:  
Elmondja, hogy a Polgármester asszonytól nem kapott választ, csak a Csiki jegyző úrtól.  
 
Sebestyén Vilmos, fóti lakos, Kemény Gusztáv u. 32.: 
A vasút alatti átjáró építésével kapcsolatban szólal fel. A telkéből szeretnének elvenni és fákat 
akarnak kivágni, amelyek 20 évesek már. Véleménye szerint, ha zsákutcának nyilvánítanák a 
Kemény Gusztáv utcát, akkor megoldható lenne a probléma. A csapadékvíz elvezetése nincs 
megoldva, ezért az aszfaltozás után a Kemény Gusztáv utcába megy be a víz. Az út a házhoz 
nagyon közel van 1,5o m. A 12 db tuja azért van ültetve, hogy ne a falra verje a vizet az 
összes autó. Tárgyalást kezdeményez a kompromisszumos megállapodás érdekében.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A Kemény Gusztáv utca zsákutca, és az is marad, az utca végében, csak gyalogos és 
kerékpáros aluljáró lesz. A Képviselő-testület azt nem támogatta, hogy a Klára utca zsákutca 
legyen. A lakosság kérésére került tervezésre a Klára utcához egy aluljáró azon a helyen, ahol 
ma is keresztül járnak az emberek. Ha nem lenne aluljáró, akkor kerítéssel lenne elhatárolva a 
vasút, hogy ne lehessen átjárni.  
 
Tóth Imre, építéshatósági ügyintéző:  
Igazat ad Sebestyén Vilmosnak, hogy az út az ő házánál fog kialakulni. A tervező úgy látta 
helyesnek, hogy az aluljáró kialakulásával meg kell oldani azt, hogy a csapadékvíz ne folyjon 
be az aluljáróba, és abban az esetben, ha az utat a másik irányba döntené, akkor ez nem 
jelentene megoldást. A csapadékvizet a Klára utcában lévő vízelvezető árokba vezetné el, és 
megoldódna a probléma.  
 
Sipos János fóti lakos:  
Felszólalásában azt nehezményezi, hogy nem a lakossági fórumra való ügyeket tárgyalnak, 
statisztikát hallgatnak, amely hátráltatja a lakosság hozzászólásait. Úgy érzi, kabaréfelvételen 
van. Nem tudja a lakosság, hogy miért kell kifizetni több, mint 100 e Ft-ot, nem lehet tudni a 
kötvényről, beszámolnak a rendezvényekről, de a Főzőversenyről nem, ami egyik legnagyobb 
rendezvényünk. A Kt döntése alapján a gyermeknapot és a főzőversenyt jól el kell különíteni 
egymástól a gyerekeket a szülőktől, amely szerinte kirekesztés. A barackos fejlesztése 
akadozik, tehát a város fejlesztése sem kerül megoldásra. A kérdésekre a válaszokat várja.  
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Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Sipos Jánosnak válaszul elmondja, hogy valóban a gyermeknapi rendezvény elfogadása úgy 
történt meg, hogy legyen elkülönítve a főzőverseny helyszínétől. De a hozzáfűzöttek, hogy az 
apuka ne menjen oda, ez nem hangzott el és nem így van. Szerették volna látni és, hogy a 
szülők is lássák, hogy melyek azok a foglalkozások és programok, amelyek az Önkormányzat 
forrásaiból lettek biztosítva. A két rendezvény egy helyen kerül megrendezésre, a családból 
elfoglaltságot talál a szülő is és a gyermek is.  
 
A barackossal kapcsolatban nagy előrelépés történt, 2001-től 2011-ig egy közösség sem jutott 
el odáig, amit ebben az időben elért a Testület. Elkészült egy rendelet-tervezet, amely alapján 
a közművesítés szabályozva lett. Tulajdonosi jognyilatkozatok megtételét várják a költségek 
vállalása tekintetében a rájuk eső tulajdoni hányad arányában. A közművesítés csak ezután 
lehet elkezdeni. A „barackos” közbeszerzési tervezése, pályáztatása van hátra. A győztes 
kihirdetése után a kivitelezői pályáztatás kezdődhet. A barackossal nagy lépést tett előre 
véleménye szerint a Képviselő-testület.  
 
Szatmáriné Gráver Erzsébet, fóti lakos:  
Elmondja, hogy a háza állaga folyamatosan romlik, annak ellenére, hogy a polgármester, 
alpolgármester és képviselők is megnézték, amely véleménye szerint az útépítés hiányosságai 
miatt romlik folyamatosan. Harmincnyolc cm-re van a ház az útpadka alatt, ahová a víz 
befolyik.  
A téli sózással is problémája van, szakértő bevizsgálta a sót és megállapította, hogy nem 
szabályos sót használtak. Állítása szerint az Attila utcában nem megy végig a hókotró. A háza 
fala ázik, belül leválik a tapéta. Az esővíz csatorna mindenkinél ki van vezetve az utcára a 
Polgármester asszonynál és Lévai Sándorné képviselő asszonynál is.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A gyermeknappal kapcsolatban válaszul elmondja, hogy a gyermeknapi rendezvények 
színvonala külön törődéssel került kialakításra, amely mindkét rendezvény előnyére válik.  
 
Lévai Sándorné  képviselő, a PFB elnöke: 
Gráver Erzsébetnek adott válaszában elmondja, hogy az útépítéssel kapcsolatban Fábry Béla 
képviselő úrnak címezze a panaszát, mert ő vezette 1 évig az Önkormányzatot, amikor 
eldöntésre került, hogy milyen utcák kerülnek aszfaltozásra. Az öregfaluból nem került bele 
egy utca sem. Csak az MSZP-s körből és a Móczár-körből kerültek be az utcák ebbe a 13 
utcába. Asztalosné Tóth Fekete Bea volt a képviselője az Attila utcának, aki fórumot is 
rendezett.  
A következő testületnek 2010. októbertől már a kialakult helyzetet kellett kezelnie. Ami addig 
kész volt átadták, és volt, amit azután adtak át.  
Készült egy kimutatás a 13 utcáról, amely tartalmazza a bekerülés adatait, a pályázati, az 
önkormányzati és az önrész befizetésekre bontva.  
Ismerteti, hogy az összes pályázat előfinanszírozott, ezért előre ki kell fizetnie az 
önkormányzatnak az önrészt előre, a kivitelezőket, a tervezőket, és amikor átadnak egy 
útszakaszt, akkor lehet a pénzt a pályázatból lekérni. Ezt a kötvény pénzéből lehetett 
megfinanszírozni, majd a befolyt forrásból került visszapótlásra.  
A megszólítására azt a választ adja, hogy a Fürst Sándor utcában minden háznak kifelé van 
vezetve a csapadékvize, mert aki abban az időben épített, azoknak ilyenek a házai.  
Az előző testületben csak a „tízek” szavazták meg az utcákat, a testület másik fele ki volt 
zárva az ügyekből, és a bizottságokból is.  
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Elmondja, hogy a Czuczor Gergely utca Fót legrégebbi utcája, és legelőször fizették be a 
költséget, azt kihúzták, pedig a tervek is készen voltak. Hozzáteszi, hogy kijelentéseit 
jegyzőkönyvekkel tudja bizonyítani.  
 
Szatmáriné Gráver Erzsébet, fóti lakos:  
Kérdése, hogy a K04-re elkülönített összeggel mi van és a közműfejlesztési számla hová tűnt? 
Ha a lakóházak rendbetételére nincs pénz, a barackosra hogy lesz? A vízelvezetés 
megoldatlansága miatt, és a háza állagának romlása miatt pert fontolgat, ha nem lesz 
megoldás a probléma kezelésére. A háza penészes, mert alá folyik a víz. A szekrénye 
penészes, a falról leválik a tapéta, és kártérítést követel mindezek miatt. Pozderka Gábor 
alpolgármestert durva hangon kioktatja, hogy ne integesse őt le, fejére olvasva, hogy ő itt 
született, mikor az Alpolgármester úr nem is tudta még, hogy hol van Fót és további 
nyomdafestéket nem tűrő sértéseket is megenged magának Pozderka Gábor irányában, 
idiótának nevezi ordibáló hangnemben.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Válaszában elmondja, hogy soha nem engedi meg magának azt, hogy egy választót 
lelegyintsen. Elmondja, hogy megérti a problémáját, kéri, hogy értse meg, hogy bármilyen 
vízelvezetés lesz, a háza nem lesz magasabban, ugyanolyan mélyen lesz, mint most van. A 
vízelvezetést meg fogják oldani. Az útépítésben nem vett részt, csak a tűzoltásban megpróbál 
segíteni. Kéri, hogy a személyes vitákat nem itt folytassa le, főleg nem ilyen stílusban. 
Higgadtan és nyugodtan válaszolva nyugalomra inti Gráver Erzsébetet.  
 
Szatmáriné Gráver Erzsébet, fóti lakos:  
Továbbra is kiabáló hangnemben válaszolva elmondja, hogy nagyon ki van borulva a helyzet 
miatt, mert két éve járja a kálváriát.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
Polgármester asszony egy külön megbeszélést indítványoz Gráver Erzsébet problémájának 
megoldása érdekében.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Gráver Erzsébet mondandójához kíván hozzászólni. Úgy látja, hogy ez egy olyan ügy, és vita, 
amelyben mindenkinek van részigazsága, de a problémát most ezen a fórumon nem lehet 
megoldani. Véleménye szerint az Attila utca megfelelően van megépítve, a lakos házának 
vizesedési problémáját nem az út okozza. A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban rendelet is 
született, mely szerint mindenkinek a saját telkén kell megoldania a vízelvezetést egy 
szikkasztóban. Gráver Erzsébet háza lábazati szigetelés nélkül készült. A szikkasztó 
megoldással a telken keletkező esővíz nagy részét el lehetne szikkasztani, valamint a felette 
lévő telekről befolyó vizet is oda lehetne terelni. Javasolja a közös költségmegosztással 
történő szikkasztók létrehozását.  
 
Fábry Béla  képviselő: 
Két dologra hívja fel a figyelmet, amely nem csupán az Attila utca lakóit, hanem mindenkit 
érint, aki a 13 utcás fejlesztésben részt vett. Elmondja, hogy a város hitelei, ha nem kerültek 
volna átkonvertálásra, akkor az utcák sem lennének most aszfaltosak, mert önrész sem volt a 
pályázaton való induláshoz.  
A kérdés, amely felvetődött, hogy önkormányzati, vagy lakossági kezdeményezésű útépítés 
volt? Elmondja, hogy akkor volt lehetőség pályázni útépítésre, amikor az előző ciklus 
dolgozott és ők éltek ezzel a lehetőséggel. Vita volt arról, hogy a lakossági forrást is érdemes 
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bevonni az útépítésbe. A rendeletre hivatkozva azt a jogértelmezést fogadta el az akkori 
Képviselő-testület, hogy mindenki, aki az útépítésben érintett, portánként a 100 eFt-os 
hozzájárulást fizessen be. A város lakói, jó néhányan azonban ezzel nem értenek egyet.  
 
Ha nem fogadják el a lakók azt az értelmezést, amit a jelenlegi Képviselő-testület is vall, hogy 
önerős építkezés volt, és a bíróságra mennek, és a bíróság el fogja dönteni a vitát. Akkor ki 
fog derülni, hogy minek minősül az útépítés, és vagy visszakapják a befizetők a pénzüket, 
vagy azok, akik eddig nem fizettek, be fogják fizetni a rájuk eső részt. Ezen vitatkozni azért 
nem érdemes, mert nem tudnak jogérvényes álláspontra jutni.  
 
A csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban tudták azok, akik részt vettek a döntésben, és nem 
vonultak ki belőle, hogy a vízelvezetés kérdése nincs megoldva megfelelő módon. A döntés 
az volt, hogy a csapadékvíz-elvezetés rendszerét felül kell vizsgálni. 2010-ben elkülönítésre 
került egy jelentős összeg az un. K04 bővítése érdekében, hogy a város magasabb pontjairól 
lefolyó vizet le tudja vezetni. Az akkori Fideszes polgármester, dr. Mádly Zsolt, ezt az 
összeget nem engedte felhasználni.  
A 2010-es választásokat követően a 2011-es költségvetésben a többségben lévő képviselők, 
nem fogadták el és abban az évben nem került sor a csapadékvíz kiigazítására.  
2011. végén történt döntés arra vonatkozóan, hogy a 2012-es költségvetésbe kerüljön 
elkülönítésre összeg a csapadékvíz rendszer felújítására.  
Fontos, hogy kezdődjön el a munka, mert a csapadékvíz elvezetése nagy probléma. A lakók 
által az utcára kivezetett csapadékvizek azt eredményezik, hogy kis esőzésnél is, a köznek 
nagyot ártanak, mert a József Attila utcánál feltör a szennyvíz az elvezető aknák tetején. 
Ebben az ügyben nagyon sokan érintettek, ezért a csapadékvíz elvezetés megoldása sürgető, 
halasztást nem tűr, és ezt mérlegelni kell.  
 
Cselőtei Erzsébet polgármester: 
A lomtalanítással kapcsolatos kérdésekre kéri, hogy a választ adják meg az illetékesek. 
 
Tóth András Tamás, fóti lakos:  
Jegyző asszonyhoz intézi kérdését, amely szerint foglalkozik-e azzal, az anomáliával, ami a 
HUKE végelszámolásával kapcsolatos többletpénz kifizetésével történt? Mert a HUKE 
részére Pozderka alpolgármester úr tárgyalása alapján 9o millió + ÁFA került kifizetésre, 
plusz a 10 hónapra járó havi 3,33 millió Ft-ot fizettek ki, az helyett, hogy a 10. hónapra csak 
az elszállított hulladék mennyiségnek megfelelő kompenzációt fizették volna ki. Ez a 
városnak véleménye szerint 1,6 millió Ft kárt okozott.  
2012. április 1. utáni egészségügyi ellátással kapcsolatban ki foglalkozik azzal a sajnálatos 
esettel, ami egy hete az orvosi rendelő melletti patikában történt? A patikában rosszul lett 
valaki, elájult, a patikus hölgy átszaladt az orvosi rendelőbe, ott az ügyeletes orvos azt 
közölte, hogy nem megy ki, mert nem hagyhatják el a helyiséget. Véleménye szerint az 
Emergency Kft ügyelt, mert az a döntés született, hogy ambuláns ügyeletet kell tartaniuk. 
Mire a kistérségből kijön az orvos, addig a beteggel történhet bármi. A konkrét eset 
kivizsgálása iránt érdeklődik, tesznek-e bejelentést az ÁNTSZ-nek,  illetve az ott lévő orvost 
felelősségre vonják-e annak érdekében, hogy hol van az orvosi eskü betartása?  
Kérdése, hogy mikor lesz rend, és mikor tudhatják meg az emberek a Hypo Bankos 
anomáliákat. A témára alakult munkacsoport még eddig nem ülésezett, Grigalek képviselő 
nem tudta, hogy ilyen munkacsoport létezik.  
Szemétügyekhez: a jelenlegi szolgáltatótól miért nem kérnek be a törvény által előírt 
árajánlatot, egyes képviselők szerint a saját cégtől nem kell árajánlatot bekérni. Véleménye 
szerint a törvény nem tesz különbséget a saját cég és más külső cég között az árajánlat 
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tekintetében. Áprilisig nem lehetett emelni a szemétdíjat, akkor miért szavazott meg a 
Képviselő-testület majdnem 6 %-os emelést? A 60-80 l-es edényt nem fogadták el, miközben 
törvény van rá, Alkotmány Bíróság is döntött arról, hogy nem lehet diszkriminálni ember és 
ember között. A Kormányhivatal levelét miért kellett megvárni, hogy lakossági bejelentés 
alapján utána nézzenek az ügynek?  Egy újabb bejelentés alapján Kormányhivatal már 
bírósághoz fordulhat az ügyben, amelynek költségei a közpénzből fognak elvinni jelentős 
összeget.  
 
Keszi Miklósné fóti lakos a Lenin közből:  
Kérdése, hogy miért váltottunk a Zöld Hídra, amikor még ennyi pénzt ki kellett fizetni? Árat 
is emeltek, és emellett az embereknek messzire kell elhordani a lomtalanításhoz a dolgaikat, 
amelyre nem képesek. A HUKE ezt jobban oldotta meg. Kéri a megoldást a lomtalanítás 
praktikusabbá tétele érdekében.  
Magasnak tartja a szemétdíjat, ehhez képest 5o Ft-os zsákokba kell belerakni. Miért nem lehet 
összekötni a zsákot?  
A helyi járattal kapcsolatban érdeklődik, hogy a bérleteket megvegyék-e a lakosok?  
A salaklerakásról érdeklődik, született-e döntés arról, hogy ide hordják-e a salakot Palotáról?  
A piaccal kapcsolatban lakossági véleményeket gyűjtöttek. Véleménye szerint a piac is 
ráfizetés lenne Fótnak.  
Az utcanév változtatást az egész utca kérte, hogy ne legyen. Nehezményezi, hogy miért nem 
hallgatták meg a lakosság véleményét? Elmondja, hogy a kisalagi temetőnél nagyon sok a 
parlagfű, nem látják, hogy kaszálnák.  
 
Gyenes Szilárd ügyvezető igazgató, Zöld Híd Kft képviseletében: 
Elmondja, hogy a hulladékgazdálkodás átalakulóban van, és más szemlélettel kell megoldani 
a problémákat. A Zöld Híd Kft 307 ezer ember hulladékát kezeli. 97 ezer ember komplex 
szolgáltatását látják el. A munkatársak létszáma 162 fő. Közös feladatként kell elvégezni a 
hulladékgazdálkodás feladatait az önkormányzattal a lakossággal együtt.  
A hamukérdésre a válasz az, hogy nem tilos elhelyezni, hanem csak kérték, hogy ne 
helyezzék el a hamut, mert ellentétben a hulladékgödörbe történő beborítással, itt minden 
hulladékkal emberek dolgoznak. Addig, amíg nem dolgoztak emberek, nem álltak a válogató 
gépsorok mellett, és nem robbantak fel mellettük az étolajos palackok, éles aknavető gránát, 
és éles kézigránát sem veszélyeztette a dolgozókat. Ha a hamu belekerül a szemétbe, - amit a 
családi házas övezetben, a kertbe be is lehet ásni, - és a válogatás zajlik, belélegzik az ott 
dolgozók, akik maszkban dolgoznak. Emiatt a hamu kérdésére megoldást kell találni. 
Központi konténerek bevezetését fontolgatja a cég, mivel egyre többet állnak át fatüzelésre.  
 
A lomtalanítással kapcsolatban elmondja, hogy egy kötelező közszolgáltatásról van szó. A 
lomtalanítás a jelenlegi és a múltban történt módozata között nagy a különbség. Veszélyes 
hulladékot, elektronikai hulladékot és folyékony hulladékot nem lehet kihelyezni. A leadott 
elektronikai hulladékért a cég egy kevés pénzt kap, de a guberálók által szétvert állapotban 
beszállított lomokért nem, emiatt csak költség van az elszállítással. Ez itt a díjakban is 
megjelenik. Kompromisszumként jelöltek ki 28 helyet több napra bontva, mert az abból 
befolyt összegből a házhoz menő lomtalanítás nem megoldható.  
 
Az árajánlat és árkalkuláció nem azonos fogalmak. A közszolgáltatók árkalkulációt 
készítenek. Fót a regionális rendszer tagja, az árkalkuláció 2oo6. óta rendelkezésre áll. Az 
árajánlat az adott önkormányzat a közbeszerzési szabályok szerint meghirdeti a szolgáltatást, 
amire a szolgáltatók árajánlatot adnak. A 2011. évi közbeszerzési törvény fenntartotta azt, 
hogy ha egy gazdasági társaságnak az árbevétele 8o %-a a saját tulajdonosától származik, 
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akkor az adott önkormányzatok és adott tulajdonos közbeszerzési eljárás nélkül köthetnek 
közszolgáltatási szerződést.  
A 6o-8o l-es tárolóedénnyel kapcsolatos kérdésre válaszolva elmondja, hogy a kötelező 
közszolgáltatás tartalma szerint a minimális szolgáltatás egyenértékét, illetve egységnyi tételét 
meghatározhatja az önkormányzat, amely nem jár a polgárok számára sérelemmel. Fót tagja 
annak a közösségnek, amely új alapokra kívánja helyezni a hulladékgazdálkodást. Aki ezt a 
feladatot ellátja, bár Kft, a tulajdonos nem vár el tőle profitot. Az ár nem annak a függvénye, 
hogy hány l-es a tároló edény, hanem a költségek szétosztása után történik a szemétdíj 
meghatározása. Hulladéklerakási járulék még nincs, a törvény tervezi ezt bevezetni. A 
zöldhulladékkal kapcsolatban a zsákok lebomlanak, amely komposztot fog képezni. A 
hagyományos zsákok esetén a műanyagok a talajban maradnak.  
 
A hulladék kiválogatása utáni újra hasznosításra beszállított anyag csökkenti a költségeket, 
amelyet a lakossági díjban is érvényesít a cég.  
 
Rédelyi József ügyvezető, az Emergency Kft képviseletében: 
Válaszában elmondja, hogy a patikai esetről nincs tudomásuk. A panaszbejelentést meg kell 
tenni vagy hozzájuk, vagy az önkormányzathoz, kivizsgálásra csak ekkor van lehetőség. Ha 
délután történt az eset, akkor a Készenléti Mentőkhöz kell címezni a panaszt. A szerződésben 
az áll, hogy ambuláns ellátást biztosít az Emergency Kft. A közelben történő esethez ki kell 
menni, mert elő van írva számára és az esküje is kötelezi erre az orvost. Az ambuláns 
rendelésen bárki jelentkezhet a panaszával.  
Arra a felvetésre, ha két településen egyszerre érkezik sürgős hívás, azt a választ adja, hogy 
nem ők találták ki, hogy így legyen. Azt sem jelenti, hogy egyetértenek vele. Nincs joguk 
ahhoz, hogy módosítsák, vagy akár kritizálják, mert egy pályázatot elnyertek, amelyben ez 
volt az elvárás. Amennyiben ilyen helyzet előfordul, arra az esetre együttműködnek az 
Országos Mentőszolgálattal, és ők kimennek az ilyen esetekhez.  
 
Együttműködnek a Készenléti Mentőkkel és a Junimed Bt-vel is annak érdekében, hogy 24 
órán belül biztonságban legyenek a lakosok.  
 
A háttérből Tóth András Tamás hangja hallható, amely szerint a patikai esetet (Szent Benedek 

patika) kéri az elmondása alapján bejelentésnek minősíteni.  

 
dr. Juhász Attila, a Junimed Bt képviseletében:  
Két szolgáltató van az ÁNTSZ engedélyek alapján jelen Fóton, az Emergency este 19 órától 
23 óráig, hét végén 8 órától 16 óráig, a többi időszakban a Junimed Bt. A Junimed Bt 
rendelkezik az ÁNTSZ engedéllyel a nappali időszakra is, és közösen dolgozik a Készenléti 
Mentők Alapítvánnyal. Felajánlották ingyenesen a szolgálatukat, hogy a pénteki 4 óra kiesés 
pótolva legyen.  
 
Bartos Sándor alpolgármester:  
Elmondja, hogy a Kistérség írt ki pályázatot, amelyet elnyert az Emergency Kft. Addig a 
Junimed Bt látta el az ügyeletet, nagyon jól. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy ettől 
függetlenül a 24 órás orvosi ellátást biztosítja és plusz pénzért megszervezte a kieső időre is a 
lakossági ügyeleti ellátást. A Képviselő-testület megoldotta ezt a helyzetet, és egyhangúan 
döntött ebben a kérdésben.  
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Sipos János, fóti lakos:  
Az a véleménye, hogy nincs kommunikáció a Képviselő-testület és a lakosság között. A 
havonta egyszer megjelenő újság a napi problémákkal nem foglalkozik. Javasolja, hogy a 
honlapon kellene megjelentetni a napi híreket.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Elmondja, hogy a Képviselő-testület elköveti azt a hibát, hogy nagyon rosszul kommunikálja 
a tevékenységét a lakosság felé. Mindannyian azon lesznek, hogy az idén erősödjön a 
lakosság tájékoztatása az interneten keresztül is.  
 
Az orvosi ügyelet kiszervezése nem ennek a Képviselő-testületnek az ötlete volt. A Dunakeszi 
Kistérség eme határozatával szemben azonban nem lépett fel kellő hatékonysággal a testület. 
A Dunakeszi Kistérség pályázatot írt ki a feladat ellátására, a fóti Képviselő-testület kikötötte, 
hogy azokkal a feltételekkel történjen a kiírás, amely a jelenlegi ellátási formát megtartja. 
Nem így történt meg a pályázat kiírása, ezért döntött úgy a fóti Képviselő-testület, hogy a 
jelenlegiek mellett szerződést köt a Junimed Bt-vel, hogy a hiányzó órákra is biztosítsa az 
orvosi ügyeletet. Korábban 1,4 millió Ft-ba került az ügyeleti forma havonta az 
Önkormányzatnak, jelenleg 1,9 millió Ft a kifizetés erre a célra. Évente 6 millió Ft 
veszteséget jelent ez, amelyet a Dunakeszi Kistérség döntésének köszönhetünk, mivel nem 
vették figyelembe a kérésünket. Eddig 73 Ft/fő/hó összeget fizetett az Önkormányzat, amely 
csökkenthető lett volna a szolgáltatóval történt egyeztetés alapján. Az eljárás nem zárult le, 
mivel megtámadták Döntőbizottságon a pályázatot.  
 
Szeredi Kálmán, fóti lakos:  
Véleménye szerint a személyes ügyek mellett a városszintű problémákra is hangsúlyt kellene 
helyezni.  
Elnézést kér Fábry Bélától hogy annak idején a „fóti totyogós” megnevezését, ironikusan 
felhasználta ellene. Örüljön neki, hogy a „fótyi totyogósok” társaságában érezheti magát, 
különben véleménye szerint máshol lenne a helye. Úgy gondolja, hogy azt amit 2008. május 
5-től 2009. június 25-ig elkövettek, az mind törvénytelen. Ennek a Képviselő-testületnek 
köszönheti azt, hogy az akkori Képviselő-testület és személy szerint Fábry Béla felelősségre 
vonása még nem történt meg. Jogerős bírósági ítéletet nem hajtottak végre, úgy kötöttek 
szerződést a HUKE-val, a Hypo Bankkal, a Kft-vel és mindenkivel, hogy erre véleménye 
szerint Fábry Bélának nem volt jogosítványa aláírni a szerződéseket. Elmondja, hogy ha 
kételkedik az igazában és a bíróság jogerős döntésében, akkor vegye elő az Alkotmánybíróság 
döntését, Esztergom városa ügyében, amikor éppen a Fideszes Képviselő-testületet 
marasztalta el azért 2011. decemberében, mert ők neveztek ki egy alpolgármestert maguk 
közül.  
Kérdése a Jegyző asszonyhoz, hogy ki tehet feljelentést ez ügyben, hogy mindazt, ami ez idő 
alatt történt ebben a városban, az törvénytelen.  
Állítólag dr. Mádly Zsoltnak volt egy kísérlete, de elutasította a bíróság azzal, hogy ő nem 
tehet feljelentést. Írásban kér választ arra a kérdésére, hogy ki az, aki feljelentést tehet abban 
az ügyben, hogy 2008. március 5. és 2009. január 25. között történtek törvényellenes 
szerződéskötések.  
A HUKE szerződése véleménye szerint törvényellenes volt, 2008. november 2-án a 
Közigazgatási Hivatalban vannak jelen: Fábry Béla, Bartos Sándor, Földi Pál urak és az 
akkori jegyző, közlik velük, hogy vissza kell állítani az állapotot, közlik, hogy nem állítják 
helyre az eredeti állapotot. November 7-én megkötik a HUKE-val a szerződést. Amit a 
jelenlegi Önkormányzat 110 millióért kivált. Megköti a szerződést úgy, hogy az 
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Önkormányzat 2002. óta tagja a Zöld Híd Társulásnak. 2008-ban elindul a kerepesi 
hulladéklerakó építése, de megköti 10 évre a szerződést a HUKE-val stb.  
A kötvénykibocsátásról nem kíván beszélni, véleménye szerint ez egy külön fejezetet 
érdemelne.  
Jegyző asszonytól várja a választ, hogy ki tehet feljelentést, mert itt senki nem hajlandó 
semmit tenni. Fót lakosságát terheli az a 2 milliárd Ft mára már 3,7 milliárd Ft, és jövőre el 
kell kezdeni törleszteni a tőkét is. Az Önkormányzat bevételei csak a helyi adókból tevődnek 
majd össze. Másként nem tudják a kötelezettséget törleszteni, mint adóemelésekkel.  
 
Gráf Mihály képviselő, az EEB elnöke: 
Az orvosi ügyelet kérdéséhez nem kíván hozzászólni, mert kimerítő választ adtak többen a 
felvetett problémákra.  
Elmondja, hogy bizottsági ülésen elhangzott az az igény a honlappal kapcsolatban, hogy a 
napi hírek közlését komolyan kellene venni. A Hivatal kommunikációs referensei részt vettek 
a bizottság ülésén, ahol az a vélemény hangzott el, hogy a fot.hu oldalon nyíljon egy magazin 
oldal, amelyre feltennék az aktuális városi híreket.  
A Szeredi Kálmán úr által elmondottakhoz hozzáfűzi, hogy az Önkormányzat jogásza nagyon 
alaposan átvizsgálta az ezen időszakban, 2008-2009-ben született határozatokat. A jogi 
álláspontját kidolgozta. A főnökén múlik, hogy elindítsa az ezzel kapcsolatos feladatokat, 
amelyhez a maga részéről a szavazatát fogja adni. Legyenek kivizsgálva azok a vitatható, 
jogszerűtlennek vélt döntések, amelyek ebben az időszakban születtek. Ezt jogászoknak kell 
előkészíteni, nem pedig mérnököknek.  
 
Fábry Béla képviselő:  
Elmondja, hogy akkor, amikor a jelenlévők a Képviselő-testületről véleményt alkotnak, joggal 
teszik, és nem válogatnak abban, hogy a képviselők közül ki, hogy foglalt állást. Fontosnak 
tartotta Bartos Sándor hozzászólását, amely szerint a Képviselő-testület az orvosi ügyelet 
kérdésében egyhangúan foglalt állást. Sok kérdésben eltérő az álláspontjuk a testületen belül, 
pl. Keszi Miklósné kérdésére a hulladéklerakót (salaklerakás) akarja, vagy nem. Ő maga azok 
közé tartozik, aki nem akarja a hulladéklerakót. Így is fog szavazni.  
Szeredi Kálmán hozzászólására válaszolva elmondja, hogy amikor egy Önkormányzat, vagy 
akár egy ember nem tud semmi pozitívet mondani, semmi építő, konstruktív dolgot mondani, 
akkor elkezd vagy utcaneveket átalakítani, vagy szimbolikus dolgokkal foglalkozni, vagy 
visszafelé mutogatni és azt mondja, hogy mások menjenek a börtönbe. Elmondja, hogy 
Szeredi Kálmán felvetését már megkísérelte egy névtelen bejelentő, és az Ügyészség 
elutasította a beadványát. Meg lehet próbálkozni még egyszer, - azóta már kicserélték a Pest 
Megyei Főügyészt -, hátha ez a főügyész másként áll a dolgokhoz. Ő maga áll mindennek 
elébe és kifejezi, hogy semmi törvénytelenséget nem követett el. Kéri, hogy vizsgálják ki az 
ügyeket, és az a Munkacsoport, amely a kötvénykibocsátás körülményeit vizsgálja, nézze 
meg, járja körbe az összes kérdést. Vizsgálja meg, hogy a 1,7 milliárd hitelállomány mikor 
keletkezett és miből. Mennyi volt ebből a fejlesztési célú és mennyi a működési célú 
hitelfelvétel. Milyen gazdálkodás eredménye volt az, hogy vagy csődbe megy az 
Önkormányzat, vagy 4o-5o %-os áron elviszik az összes földet. A tényeket meg kell 
vizsgálni. A vizsgálat bizonyára ki fog térni arra, hogy az 1,3 milliárd forint hogy keletkezett. 
Mely földeket zálogosították el ennek érdekében és akkor, ha nem történik meg a 
kötvénykibocsátás mely földeket, milyen ütemben, milyen áron vittek volna el a bankok.  
Az a véleménye, hogy annak az igénynek, hogy őt magát zárják börtönbe, áll elébe, 
amennyiben a független magyar bíróság ítéletet hoz ebben a kérdésben.  
Szeredi Kálmán véleménye akkor sem fog változni, mert a felmentett politikusokat továbbra 
is gazembereknek tartja, ahogy őt is.  
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Mindenkinek a véleménye az ami, neki magának is megvan a véleménye a jelenségekről és a 
dolgokról, és addig, amíg erre lehetőség van, el is fogja mondani.  
Amennyiben törvényes lehetőség van rá, hogy vizsgálják meg, hogy mi és hogy történt, 
bármilyen jogalap van arra vonatkozóan, hogy őt magát az Ügyészség elé, bíróság elé citálják, 
ő vállalja a felelősséget, ami rá tartozik.  
A hitelfelvétel, kötvénykibocsátás ügynek sokkal szerteágazóbb elemei vannak, mint az, hogy 
volt joga aláírni, vagy nem. Elmondja, hogy 4 fórum vizsgálta meg annak a lehetőségét, hogy 
aláírhatja a dokumentumokat, vagy sem. Egymástól függetlenül mind a négy vélemény 
egybehangzott, amely szerint aláírhatta őket.  
dr. Szotyori Judit véleményéről a bíróság fogja eldönteni, hogy kinek volt igaza, az ő jogi 
véleménye volt-e a helyes, vagy a négy fórumnak, beleértve a közjegyzőt is, az ő aláírási 
jogosultságát illetően.  
 
Tóth András Tamás fóti lakos (mikrofonon kívül):  
Kérdése, hogy miért kellett 240 millió Ft-ot felvenni a kötvényfelvétel előtt 2 nappal? A 
költségvetés zárszámadásában szerepel az összeg.  
 
Szabó Mihály képviselő, a JÜSZB elnöke: 
Bejelenti, hogy más irányú elfoglaltsága miatt távoznia kell, sajnálatát fejezi ki, hogy a 
közmeghallgatás ebbe az irányba kanyarodott el, mert a közmeghallgatás a megoldandó 
városi ügyekről kellett volna, hogy szóljon.  
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
A salaklerakó ügyéhez szól hozzá. Elmondja, hogy jelenleg a Képviselő-testület egy szakértői 
véleményt kért be, egy közjegyző által kirendelt független szakértőtől, akinek az a feladata, 
hogy vizsgálja meg, hogy a salak mit tartalmaz. Abban egyetért a testület, hogy egyetlen 
fótinak sem szeretnének egészségkárosodást okozni. A jelenlegi dokumentáció szerint a salak 
amit leraknak, nem veszélyes hulladék. Ezt a salakot az út túloldalán lévő Dunakeszi 
Szemétbányában rakják le. A fóti oldalon vagy egy nagy gödör, amit rekultiválni kell, fel kell 
tölteni. Azt szeretnék, ha olyan anyaggal lenne feltöltve, ami senkire nem veszélyes. Ha az 
derül ki, hogy a salak senkire nem veszélyes és ezért adott esetben a város kap egy összegben 
5-6oo millió Ft-ot és évente kap 1-2oo millió Ft-ot, akkor ez nem rossz üzlet se a lakosoknak, 
se a városnak. Ebből a forrásból sok mindent meg lehet valósítani. Úgy, hogy ne a lakosságtól 
kelljen adók formájában beszedni ezt a pénzt.  
Elmondja, hogy a lakossággal azonos célt képvisel a testület, a lakosságnak semmiféle 
környezeti károsodást nem akarnak okozni. A salakot jelenleg is itt rakják le, csak nem a 
város élvezi a hasznát, de ami kára van, azt ugyanúgy viseli a város, mert Fóton keresztül 
szállítják a salakot ide.  
Szándékában áll a Képviselő-testületnek a lakosság véleményét megkérni különböző 
ügyekben, ahogy a piac létrehozása ügyében is megtették. A lakosság véleménye is többféle. 
Az utcanév változtatás ügyében elmondja, hogy 22 évvel a rendszerváltás után az utcaneveket 
illő volt megváltoztatni. Adódik ebből némi nehézség, de közös erővel át lehet lendülni ezen 
az ügyön.  
Tájékoztat arról, hogy az utcanév táblák még nincsenek kint, beérkeztek már, és heteken belül 
kikerülnek az új utcákban minden sarokra. Elmondja, hogy a Képviselő-testület vállalta 2012-
ben az utcák további egy bizonyos részének a táblával való ellátását, és ez a folyamat 2013-
ban be is fog fejeződni. Kéri a lakosság segítségét abban, hogy a tábla tolvajok és rongálók 
elfogásában segítsenek, mert ez a közös tulajdon védelme.  
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Sipos János, fóti lakos:  
Felhívja a Képviselő-testület figyelmét arra, hogy gondolkozzon el azon, hogy másként 
kellene mennie a dolgoknak, mert a lakossági fórumon sok problémára rávilágított a lakosság. 
Fábry Béla képviselő úrnak célozva ismétli meg a korábban neki feltett kérdését, hogy a 
kötvényfelvétel jutalékát ki kapta meg? Válaszként akkor Fábry Béla azt mondta, hogy attól 
kell megkérdezni, aki aláírta.  
 
A HUKE szerződést vissza kellett vásárolnia a városnak, amit az akkori testület szervezett ki 
a KHT-ból. A temetkezés és a központi konyha is sorra került volna, mindhárom területre az a 
véleménye, hogy a városé. Miért kell fizetni? Ha van szemétbányánk, miért nem oda hordjuk 
a szemetet?   
 
Felkéri a képviselőket, hogy ne egymással veszekedjenek, hanem a településért vitázzanak.  
A közmeghallgatáson hallgassák meg az embereket, és pontos válaszokat adjanak a feltett 
kérdésekre. A vélemény megfogalmazásáért pedig ne sértődjenek meg, mert a véleményt ki 
lehet nyilvánítani. A hír az szent, a vélemény pedig szabad.  
 
 
Pozderka Gábor alpolgármester: 
Tájékoztatja az érdeklődőket az következőkről: az állattartási rendelet minden fórumon 
átment, a májusi testületi ülésre fog bekerülni.  
 
A helyi autóbusz ügyében most született döntés arról, hogy milyen feltételek mellett és kiknek 
lehet bérletet igényelni. A Hivatal kommunikálni fogja a végső döntést. Sokan szeretik a 
buszt, használják is, és gondolkodnak azon, hogy még jobb megoldást találjanak, ami jobban 
kiszolgálja a helyi igényeket. A helyzet azonban az, hogy a vállalkozó egyik pillanatról a 
másikra felmondta a szerződést. Kártérítést nem érdemes kérni, mert a cég a veszteségei miatt 
mondta fel a szerződést. Ezért ha bepereli az Önkormányzat, nem lesz se busz és kártérítés 
sem. Bérletet a mai naptól lehet vásárolni.  
 
Zárszavában elmondja, hogy bármilyen kérdést és észrevételt szívesen meghallgat, 
magánügyekben a közmeghallgatáson nem lehet megoldást találni, ezért a vitáknak sincsen 
értelmük, amely elmegy személyeskedés jellegbe. Az olyan közügyekben, amelyek előre 
visznek, köszönettel veszi a lakosság hozzászólásait.  
Megköszöni a hozzászólásokat, az építő kritikákat is, kéri, hogy tegyék meg ezt a 
következőkben is.  
 
Tájékoztat arról, hogy minden hónap első hétfőjén, fogadóórákon is lehetőség van a 
problémák közlésére. Bármikor szívesen látja a Képviselő-testület a lakosokat a nyílt ülésein 
is.  
 
Elmondja, hogy az elszámoltatással lassan haladnak, nem egyszerűek ezek a dolgok és 
mutogatás alapján nem lehet bűnösnek kikiáltani embereket, csak törvényes lehetőségekkel. 
Ebben vannak eredmények, az előző évben a jogtalanul elbocsájtott embereknek kifizetett az 
Önkormányzat legalább 5o millió Ft-ot. Ez 3-4 kis utca aszfaltozásának az ára.  
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Fábry képviselő úr elmondta, hogy az 1,3 milliárd Ft hitel megvolt, amelynek szintén meg 
volt az oka. A beígért 5o %-os béremeléseket nem kapta meg az Önkormányzat, ez Fóton 
25o-3oo millió Ft-ot jelentett egy évben, mínuszban. Ez gyűlt össze, és felhízott 1,3 milliárd 
Ft-ra. Ezt a helyzetet nem lehet úgy kezelni, hogy a lakosságnak ne legyen rosszabb, de 
fejlődés is legyen.  
 
Az építő kritikákat ismételten megköszöni a lakosoknak, megköszöni a részvételt, és a 
közmeghallgatást bezárja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Az emlékeztető készítette:  
 
 
Csákyné H. Zsuzsanna jkv.  
Fót, 2012. május 9.  
 
 


